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MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI CHINA 

KEPADA ANGOLA 

 

Selama dekade terakhir, Cina telah menggenjot perdagangan dan investasi mereka 

dengan sub–Sahara Afrika karena sebagian besar untuk meningkatkan nafsu makan mereka 

untuk sumber daya alam, terutama di sektor energy.dalam sepuluhsampai lima belas tahun 

China kemungkinan akan mengambil alih posisi AS sebagaipengguna energi terbesar, dengan 

India di posisi ketiga. 

A. Keamanan Energi China dan Akses Terhadap Minyak di Angola 

Krisis minyak global pertama, pada tahun 1973, menarik perhatian orang terhadap 

guncangan pasokan energi.Krisis ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi 

banyak negara pengimpor minyak dan menghasilkan ketidakstabilan politik di tingkat 

global. Badan Energi Internasional (IEA) dibentuk setelah krisis minyak pertama dan 

secara resmi ditetapkan konsep keamanan energi didasarkan pada pasokan minyak dan 

harga minyak.Selama beberapa dekade terakhir, dunia telah berubah secara dramatis 

sehubungan dengan ketegangan sosial, kekuasaan politik, dan lanskap keuangan. 

Peningkatan pesat dari pasar negara berkembang, tumbuh ketergantungan pada sumber 

daya energi, dan secara dramatis fluktuasi harga sumber energi telah menyebabkan 

kekhawatiran baru tentang keamanan energi dan menyebabkan beberapa pemikiran ulang 

tentang pemahaman sebelumnya. 

Selama dua dekade terakhir pertumbuhan ekonomi China yang pesat telah memicu 

permintaan energi yang telah melampaui sumber-sumber pasokan demestik. China 

menjadi pengimpor minyak pada tahun 1993, dan ketergantungan negara pada impor 

energi diperkirakan akan terus tumbuh selama 20 tahun ke depan, ketika kemungkinan 

untuk mengimpor sekitar 60 persen dari minyak dan setidaknya 30 persen dari gas alam. 



Selama sepuluh tahun terakhir, permintaan China untuk energi telah melonjak dan 

memperumit hubungan luar negeri di berbagai bidang.Impor minyak China tumbuh dan 

permintaan ini memicu tekanan pada harga minyak dunia yang semakin naik. Pinjaman 

Cina awalnya membantu memfasilitasiakses ke minyak Angola, kepentingan Cina 

pertamamemasuki sektor minyak pada tahun 2004 ketika CinaPetroleum dan Chemical 

Corporation (Sinopec)membeli 50 persen saham Blok 18 untuk dengan jumlah US$ 

725.000.000 bertepatan dengan pencairan tahap pertama dari China melalui pembiayaan 

Exim Bank. Pada akhir 2004 atau awal 2005, Sinopec mengakuisisi Blok 3/80, yang 

dimilikisebelumnya oleh Total, setelah Sonangol tidak memperpanjangkontrak 

perusahaan Perancis tersebut. Sinopecmasuk ke Angola juga bertepatan 

denganpengumuman China Exim Bank US$2miliar fasilitas pinjaman kepada pemerintah 

Angolauntuk membiayai rekonstruksi infrastruktur.Minyak naik 62% dari totalEkspor 

Afrika ke China, dengan Angola memasok 47% dari total, diikuti oleh Sudan memasok 

25%, DRC 13%, Guinea Equatorial 9% dan Nigeria 3%.
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Gambar 2. Tujuan minyak mentah Angola di Asia 
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Sumber : Campos and Vines 

 

Saat ini China tergantung pada impor asing selama lebih dari lima puluh persen dari 

konsumsi minyak, dan setengah dari minyak impor ini dari Timur Tengah.Cina memiliki 

banyak alasan untuk khawatir tentang keamanan energi: dengan 16 miliar barel cadangan 

minyak domestik. Counter-intuitif, krisis keuangan global telah meningkatkan permintaan 

China untuk sumber daya impor energi dan luar investasi langsung asing (OFDI) di sektor 

energi. Dengan krisis keuangan mempercepat pencarian China untuk minyak dan sumber 

daya energi lainnya di pasar internasional, IEA memperkirakan bahwa ketergantungan 

China pada energi asing akan meningkat menjadi lebih dari 60-70 persen dari total 

konsumsi pada tahun 2015.tren tersebut menunjukkan kebutuhan mendesak bagi Cina 

untuk mengatasi tantangan keamanan energi.Sebagai konsumen energi utama di dunia 

yang terintegrasi di mana kebijakan dalam negeri tidak dapat dipisahkan dari kebijakan 

luar negeri, kebijakan keamanan energi China akan memiliki dampak yang signifikan 

pada tingkat global. 

Kerjasama baru ini adalah kebutuhan China untuk mengakses sumber daya energi. 

Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi yang dinamis China telah 

menyebabkan lonjakan konsumsi minyak. Pada tahun 2003, Cina menjadi konsumen 

minyak kedua terbesar di belakang Amerika Serikat. Tahun berikutnya, ia menjadi Ketiga 

terbesar pengimpor minyak dunia setelah Amerika Serikat dan Jepang, dengan minyak 

bersih impor untuk 46 persen dari konsumsi minyak dalam negeri. Menurut proyeksi 

Badan Energi Internasional (IEA), ketergantungan ini akan naik ke 77 persen pada tahun 

2030.
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Terutama karena ini adalah masuknya pertama kali perusahaan minyak nasional 

Cina ke dalam apa yangdianggap sebagai negara Afrika yang strategis, CinaExim Bank 
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diyakini secara tidak langsung memiliki dukungan akuisisi minyak Sinopec 

melaluipenyediaan fasilitas pinjaman. Namun, sementara inipinjaman mungkin telah 

membantu tawaran awal Sinopec,ini belum terus terjadi. Perusahaan minyak nasional 

China masih sangat junior bermitra dalam industri minyak Angola. 

Awalnya muncul bahwa Sinopec telah membuat terobosan yang cepat ke dalam 

industri minyak Angola. Setelah membentuk perusahaan patungan Sinopec–Sonangol 

International (SSI) dengan perusahaan Sonangol,Sinopec (pemegang saham 75 persen di 

jointventure yang) ekuitas yang diperoleh dalam beberapa blok minyak Angola, mencapai 

27,5 persen, 40 persen dan 20 persen di blok lepas pantai 17, 18 dan 15 masing-masing. 

Sebagai tanda semakin pentingnya China untuk pembangunan ekonomi Angola, 

menyusul pembukaan kredit China pertama untuk Angola bulan Maret 2004, Sinopec 

mengakuisisi saham pertama di industri minyak Angola pada bulan Juli tahun yang sama. 

Sonangol Sinopec International (SSI) diciptakan untuk menjelajahi saham di blok. Ini 

adalah perusahaan patungan mayoritas dimiliki oleh Sinopec (55 % saham) dengan Beiya 

(sekarang Dayuan) International Development Ltd, dan China Sonangol International Ltd 

(CSIH) memegang 31,5 % dan 13,5 % dari masing-masing SSI tanda tangan bonus US$ 

1,1 miliar untuk konsesi di blok 17 & 18 adalah yang tertinggi yang pernah ditawarkan 

dalam sejarah industri minyak Angola. Sinopec juga pernah dalam negosiasi dengan 

Pemerintah Angola untuk mengembangkan 200.000 barel perhari kilang minya Sonaref di 

Lobito. 

Meskipun awal yang menjanjikan, Sinopec kinisebagian besar mundur. 

Kesepakatan kilang disebutoff pada Maret 2007, dilaporkan karena kurangnya konsensus 

untuk tempat tujuan dariproduk olahan. Itu muncul diakhir 2008 bahwa perusahaan teknik 

US KBR memiliki kontrak untuk konstruksi dari kilang, maka diperkirakan memiliki 

biaya lebih dari US$ 8 miliar. Segera setelah pengumuman tersebut mengakhiri negosiasi 



mengenai Sonaref, Sinopec juga menarik diri dari sahamnya di blok 15, 17, dan 18. Pada 

bulan Oktober 2008, Sinopec dan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) 

bernegosiasi dengan Marathon Oil Korporasi mengenai pembelian 20 persensaham di 

Blok 32 untuk US $ 1,8 miliar. Pada bulan Oktober 2009, Sonangol  sebagai pemegang 

saham yang ada,telah menolak tawaran pertama China, memblokir pembelian Cina 

dengan mengumumkan sendiriniat untuk membelinya.
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Di luar putaran penawaran, perusahaan minyak China telah mengakuisisi beberapa 

aset tambahan. Pertama, mengikuti perizinan pd tahun 2004 di Nigeria  Sao Tome Joint 

Development Zone (JDZ). Pada bulan Maret 2006,China Sinopec telah disetujui sebagai 

operator Blok 2 sebagaipemegang saham terbesar dengan 28,67 % sahamnya. 

Angola telah menjadi pemasok minyak utama ke China untuk beberapa Waktu, 

tahun 2004 sudah menjadi pemasok terbesar ketiga,hanya sedikit di belakang Arab Saudi 

dan Oman. Permintaan China Terhadap minyak mentah Angola sebagian mencerminkan 

fakta bahwa kilang Chinayang dikonfigurasi untuk minyak mentah dalam negeri 

cenderungrendah sulfur membuat sweet crude Angola lebih menariktetapi juga lebih 

mahal daripada sumber dari Timur Tengah. Minyak mentah mewakili lebih dari 95 % dari 

seluruh ekspor Angoladan juga impor utama Angola-China. Sampai tahun 2007, 

Cinaadalah importir terbesar kedua minyak dari Angola setelahAmerika Serikat. Pada 

tahun 2007 AS adalah tujuan 28,7 %dari semua ekspor minyak Angola. Sejak tahun 2002 

ekspor minyak Angolake Cina telah meningkat tujuh kali lipat, meningkat dua kali lipat 

dari ekspor ke AS. Pada tahun 2007 China menyalip Amerika sebagai pengimpor terbesar 

minyak Angola. Ini memperpanjang keunggulan yang lebih lanjut pada tahun 2008,ketika 

minyak mentah Angola mewakili lebih dari 18 % dari total import minyak China..  
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Pada tanggal 20 Juni 2006, Angola Presiden José Eduardodos Santos menyatakan : 

"Kami menghargai kerja sama antara China dan dan upaya kedua negara membuat untuk 

merehabilitasi fasilitas dasar yang hancur selama perang di Angola. Keterkaitan yang 

antara bisnis dan hubungan diplomatik merupakan faktor utama dalam Keberhasilan 

strategi minyak China di Angola.Jepang dan Korea Selatan yang lambat di membangun 

hubungan diplomatik dengan Angola.Sejak pinjaman awal US $ 2 miliar di 2004 dan 

pembayarn dengan minyak. pada pembangunan infrastruktur, bantuan pembangunan 

China telah berkembang bahwa pinjaman tidak hanyak karna minyak sebagai komoditas 

pembayaran. Presiden dos Santosmenyimpulkan pada bulan November 2007 ketika ia 

menyatakan bahwaCina membutuhkan sumber daya alam dan Angola ingin 

pembangunan. Cina telah lebih berhasil daripada Negara Asia lainnyadalam memenuhi 

kebutuhan Angola untuk rekonstruksi pasca konflik. Meskipun ekspansi cepat India di 

negara itu,China masih kokoh di puncak peringkat perdagangan dan jumlah minyak 

mentah Angola yang diimpor ke Asia sambil meningkatkan investasi dan ekspor ke 

Angola. India, Jepang dan Korea Selatan hanya memainkan peran marjinal di sektor 

minyak Angola. 

Sejak April 2002, Angola telah menikmati periode perdamaian berkelanjutan. 

Antara2004 dan 2007 Angola membukukan kenaikan tertinggi dalam output minyak(di 

depan Rusia, Azerbaijan, Brasil, Libya dan Kazakhstan,diantara yang lain). Pada tahun 

2008, Angola juga melampaui Nigeria sebagai produsen minyak sub - Sahara terkemuka. 

Angola merupakan pemasok minyak strategis pertama di duniadan konsumen minyak 

terbesar ketiga, pada tahun 2008 Angola menjadi eksportir kelima terbesar ke Amerika 

Serikat dan yang kedua untukChina. Pada tanggal 1 Januari 2007, mengimpor minyak 

danbanyak perusahaan minyak yang beroperasi dinegara itu terkejut ketika OPEC 



mengakui Angola sebagai anggota kedua belas. Pada tahun 2009, mengambil alih 

kepresidenan kartel minyakdan mulai menerapkan pemotongan produksi OPEC. 

SSI memegang saham 40% di Blok 18 (06). SSI dibagi antara Sinopec (55%), 

Dayuan (31,5%) dan CSIH (13,5%). Ini Oleh karena itu memberikan Sinopec 22% dari 

minyak ekuitas dari SSI, Dayuan 12,6% dan CSIH 5,4%. share CSIH adalah dibagi antara 

New Bright International Development Ltd (New Cerah) dan Sonangol EP. saham 

masing-masing Blok 18 (06) minyak ekuitas adalah 3,78% dan 1,62%. Karena dia 30% 

saham di New Bright, 1,134% dari Block 18. 

Jumlah kepemiulikan saham minyak Sinopec melalui SSI adalah: 11% dari Block 

15 (06), 15,125% dari Block 17 (06), 22% dari Block 18 (06), 13,75% dari Blok 3 (05) 

dan 3 (05A), dan 27,5% dari Block 18. Menurut Departemen urusan Perminyakan Angola 

pada Kegiatan Sektor Minyak pada tahun 2007, SSI hanya mulai memproduksi pada 

tahun 2007 (3.9m barel senilai US $ 340m). 

Sejak September 2008 OPEC telah menurunkan tiga kali Untuk memenuhi 

pemotongan OPEC, Manuel Vicente, presiden perusahaan minyak nasional angola, 

menyatakan bahwa Output Angola akan diturunkan pada tahun 2009 dari 2008 sekitar 2 

juta barel per hari (b/d) ke 1,656juta (b/d).  

Impor minyak mentah Cina telah meningkat 16 persen tahun ini, dan negara ini 

menyaingi AS sebagai pembeli minyak terbesar di dunia.permintaan itu, bersama dengan 

gangguan pasokan dari Kanada ke Nigeria, telah membantu harga minyak meningkatkan 

sekitar 80 persen sejak Januari. impor Cina melonjak ke rekor 8.040.000 barel per hari 

pada bulan Februari. Bangsa ini mungkin melampaui AS sebagai importir minyak mentah 

terbesar di dunia tahun ini dengan rata-rata pengiriman inbound 7,5 juta barel per hari, 

menurut Zhong Fuliang, wakil presiden dengan China Internasional Petroleum & 

Chemicals Co, lengan perdagangan kilang terbesar bangsa . 



 
Gambar 3 

Konsumsi Energy China Saat ini dan Perkiraan Konsumsi  

energySelanjutmya 

Sumber: Energy Information Administration 

Meskipun China pada awalnya merupakan produsen minyak mentah utama, 

kemudian menjadi importir minyak pada 1990-an. China menjadi tergantung pada 

minyak impor untuk pertama kalinya dalam sejarah pada tahun 1993 karena permintaan 

meningkat lebih cepat daripada produksi dalam negeri. Pada tahun 2002, produksi 

minyak mentah tahunan 1.298.000.000 barel, dan konsumsi minyak mentah tahunan 

1.670.000.000 barel. Pada tahun 2006,  diimpor 145 juta ton minyak mentah,  untuk 47% 

dari total konsumsi minyak. China menyumbang 40% dari kenaikan minyak tahun 2004, 

dan dengan demikian merupakan bagian penting dari siklus yang telah menyebabkan 

kenaikan harga minyak dunia. Proyeksi bahwa China akan mencapai tingkat konsumsi 

minyak perkapita Korea Selatan, dikombinasikan dengan rata-rata penurunan global saat 

ini dalam produksi, bisa berarti sampai 44 Mbbl / d (7.000.000 m3 / d) (barel per hari) 

produksi harus ditemukan dalam dekade berikutnya untuk menjaga meningkatnya 

permintaan dan menurunya produksi. Itu akan setara dengan kira-kira lima kaliproduksi 

minyal Arab Saudi. kenaikan real-harga yang signifikan akan diperlukan untuk 



menyeimbangkan penawaran dan permintaan. kenaikan tersebut mungkin memiliki efek 

yang parah pada pertumbuhan ekonomi pasar berkembang seperti China.
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China bertujuan untuk menjaga konsumsi energi dalam 5 miliar ton setara batubara 

standar pada tahun 2020, Cina telah lama mempertimbangkan konsumsi energi dalam 

upaya untuk meningkatkan efisiensi industri, mengatasi asap dan mengendalikan emisi 

gas rumah kaca, yang merupakan tertinggi di dunia. Beijing juga mendorong reformasi 

struktural untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari konsumsi energi. China Energy 

Research Society (CER) mengatakan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pekan lalu 

bahwa pihaknya memperkirakan konsumsi energi mencapai 4,8 miliar ton batubara 

standar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 5,3 miliar ton pada akhir 2030. Total 

konsumsi energi adalah 4,3 miliar ton batubara standar pada tahun 2015, naik 0,9 persen 

dari tahun sebelumnya, menurut data terbaru dari Biro Statistik Nasional. 

Pada tanggal 16 Januari 2001, China mengumumkan bahwa mereka akan 

mengambil bagian dalam pembangunan kilang minyak baru, Sonaref, di Lobito. Proyek $ 

3,5 Miliar direncanakan memiliki kapasitas untuk memproses 200.000 bbl/hari. Sinopec, 

satu-satunya penyandang dana proyek, diharapkan kilang untuk memulai operasi pada 

tahun 2010. Pada bulan Mei 2012, kilang itu masih belum lengkap. Proyeksi perkiraan 

produksi diperbarui untuk mulai 120.000 bbl / hari di tahap pertama kilang dan akhirnya 

meningkat menjadi 200.000 bbl / hari. 

Berdasarkan kesepakatan itu, Sonangol diharapkan untuk mengambil pangsa 70% 

dan Sinopec 30%. Konstruksi dijadwalkan untuk akhir tahun 2007, yang akan 

dilaksanakan dalam berbagai tahapan.  
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Cina selesai membangun tahap pertama dari program cadangan minyak bumi 

strategis dengan empat lokasi pada tahun 2009, sebesar 91 juta barel, menurut Biro 

Statistik Nasional. Tahap kedua akan selesai pada tahun 2020, sesuai dengan Rencana 

2016-2020 Lima Tahun dirilis pada bulan Maret. 

Pembangunan kilang Soyo diberikan kepada dua perusahaan China, pekerjaan harus 

selesai dalam 26 bulan dan akan menempati area seluas 220 hektar, tepatnya di daerah 

produksi minyak yang signifikan dari Angola (provinsi Zaire utara).Sebuah konsorsium 

perusahaan dari Angola dan Cina hari Rabu di Luanda membangun proyek untuk kilang 

minyak baru yang akan membutuhkan investasi US $ 14 miliar. Kilang tersebut  disebut 

"Prince of Kinkakala," akan dibangun di kotamadya Ambriz dan akan memiliki kapasitas 

penyulingan dari 400.000 barel minyak per hari. Konsorsium tersebut termasuk 

perusahaan minyak negara Angola Sonangol, dengan 40 persen saham.60 persen sisanya 

dari modal saham konsorsium promotor dipegang oleh perusahaan sektor minyak swasta 

sektor iGPM Internasional Global Services Angola dan oleh sekelompok perusahaan 

China yang tidak disebutkan namanya.Ini kilang ketiga dalam pembangunan di Angola - 

di samping satu-satunya yang beroperasi di Luanda, yang tidak cukup untuk kebutuhan 

negara - di samping Soyo dan Lobito.  

B. Perdagangan China-Angola 

Perdagangan China dengan Afrika dua kali lipat dari US $ 5,6 miliar pada tahun 

1996$10 miliar pada 2000. Sejak itu telah melonjak ke $ 114miliar, dengan $52 miliar 

pada ekspor Afrika ke China, dan$62 miliar hingga impor Afrika dari China. ekspor 

Afrikake China telah dua kali lipat dari 5 % dari total wilayah iniekspor pada tahun 2000 

menjadi 10% di tahun 2007.
5
Selama tahun 1990, perdagangan bilateral berkisar antara 

US$ 150juta dan US$ 700 juta per tahun. Pada tahun 2000, melebihi $ 1,8 Milyar, dan 
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pada akhir tahun 2005 telah meningkat empat kali lipat untuk US$ 6,9 Milyar. Dalam 

setahun setalah itu hampir dua kali lipat menjadi $ 12miliar, membuat Angola menjadi 

mitra dagang terbesar China di AfrikaSebagian besarperdagangan bilateral terdiri dari 

ekspor minyak, sementaraimpor Cina tetap lebih kecil, sebagian besar terdiriproduk 

makanan dan barang-barang konsumsi.perdagangan Angola denganCina tumbuh pada 

tingkat yang semakin cepat pada tahun 2008, dengan jumlahperdagangan bilateral 

mencapai sekitar US$ 25,3 Milyar. Inimerupakan peningkatan 79% pada tingkat total 

perdagangan di2007 dan terutama didorong oleh harga minyak yang tinggi.Di 

2008Angola adalah sumber terbesar kedua minyak mentah ke China(Setelah Saudi 

Arabia), menyediakan 28.890.000 mt (594.533b/d) meskipun pada tahun 2009 telah 

terjadi penurunanimpor minyak Angola ke China. 

Selama delapan tahun terakhir telah terjadi 35 kali lipatpeningkatan nilai 

perdagangan China-Angola, dengan terutamapertumbuhan yang kuat sejak tahun 2004 

menyusul pemberianUS$ 4,5 miliar pinjaman Cina dan jalur kredit untuk 

membiayaipembangunan infrastruktur,itu sebagai imbalan untukpeningkatan ekspor 

minyak mentah Angola. Pada tahun 2009, menurut pejabat Cina, lebih dari 100 

Cinaperusahaan-perusahaan yang beroperasi di Angola (lebih dari 50 dari mereka yang 

merupakan perusahaan besar)Banyak dari perusahaan-perusahaan ini menggunakan 

terutama tenaga kerja Cina diAngola; sekitar 40.000, bekerja padaproyek infrastruktur 

resmi. 

Mengingat bahwa Angola telah menjadi mitra dagang China sejak 2007, 

ditandaidisparitas tingkat perdagangan China–Angoladan tingkat investasi yang sesuai 

Cina–Angola, di bandingkan Negara-negara kaya sumber daya alam Afrika lainya. 

Dengan US $ 68.890.000,Angola menjadi peringkat ke-18 di Afrika dalam hal saham FDI 

Cina pada tahun 2008. Diperkirakan di2008, FDI China menyumbang 0,25 persenTotal 



saham FDI Angola. Hal ini tampaknya menyimpulkan bahwaAngola dianggap sebagai 

sumber minyak penting, perusahaan China tidak menganggap Angolasebagai lokasi 

strategis untuk investasi, di luarakuisisi industri minyak. Negara-negara lain,dari DR 

Kongo sampai Afrika Selatan, dianggap tujuan yang lebih penting untuk investasi China.
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Pemerintah Angola telah kurang terbukauntuk investasi China dalam industri 

minyak dariawalnya diharapkan. Beberapa blok berbagaiperusahaan minyak nasional 

Cina telah menunjukkanminat tatapi dalam pembelian ditolak Angola. Ini mungkin 

karena alasan pragmatis,perusahaan Chinabelum mampu mengembangkan 

teknologidiperlukan untuk mengeksploitasi minyal lepas pantai dan ultrasumber daya 

minyak, memang mereka telah belajar teknik seperti ini dalam kemitraan denganminyak 

Barat di Angola.  

Hubungan bantuan luar negeri antara Cina dan Angola ini juga meningkatkan 

perdagangan kedua negara.Melalui paket bantuan yang diberikan dan syarat-syarat 

bantuan tersebut, hubungan ekonomi Cina dan Angola dalam hal perdagangan dan 

investasi, meningkat secara signifikan.Baik syarat berupa pembayaran pinjaman dengan 

menggunakan minyak ataupun kesempatan untuk melakukan investasi telah membuka 

jalan terbukanya hubungan ekonomi Cina dan Angola.Salah satu komoditas utama dalam 

komoditas perdagangan diantara kedua negara adalah minyak mentah.Minyak mentah 

mewakili sekitar 95% dari keseluruhan ekspor Angola ke Cina.Sejak adanya fenomena oil 

boom, produksi minyak mentah Angola meningkat tajam. Pada tahun 2008, Angola 

memproduksi sekitar 2 juta barel/hari, meningkat hampir 37% dari pada produksi minyak 

mentah Angola pada tahun 1997 yang hanya sekitar 750 ribu barel/hari. Angola menjadi 

pemasok minyak mentah ke Cina terbesar kedua setelah Arab Saudi, yaitu sekitar 500.000 

barel/hari.Sekitar 29% produksi minyak mentah di Angola, di ekspor ke Cina. Penjualan 
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dari minyak itu menjadi pemasukan terbesar bagi negara Angola, yaitu sekitar 90% dari 

total devisa Angola. 

Pemerintah China telah memutuskan untuk mengurangi atau membebaskan tarif 

ekspor Angola ke China sejak 1 Januari 2011 untuk mendorong pengusaha Angola 

mengekspor produknya ke China, termasuk hasil pertanian, ikan dan produk laut lain, 

serta berlian.   

1. Reintegrasi Barang, Pasar, dan Menakhlukan Pasar Angola 

Kontribusi China untuk reintegrasi Angola meningkatkan pergerakan orang dan 

barang dan membuat pasar lebih mudah diakses, Infrastruktur yang dibutuhkan 

Negara untuk mengintegrasikan dan meningkatkan mobilitas orang dan transportasi 

barang.Carlos Figueiredo dari LSM Angola Acção para o Desenvolvimento Rural 

eAmbiente (ADRA) menyoroti beberapa aspek positif yang telah datang dengan 

pembangunan jalan dan kereta api. Setelah perang saudara, Angola berada dalam 

situasi di mana sebagian besar negara diisolasidari pasar. pantai memiliki beberapa 

pelabuhan yang secara tradisional telah memiliki interaksi yang kuat dengan pasar 

internal dan mereka terhubung oleh tiga jalur kereta api. Dengan bentuk buruk dari 

jalan dan jalur kereta api yang tidak berfungsi dan hancur selama perang, harga 

barang, transportasi, dan produk pertanian telah menjadi sangat mahal dan membuat 

infrastruktur menjadi perhatian akut bagi pemerintah Angola. Jika Anda tidak 

memiliki jalan atau jalur kereta api ke pasar domestik maka anda akan terisolasi. Dan 

jika Anda tidak memiliki akses ke Luanda, Anda akan kehilangan akses ke pasar yang 

besar. Hal ini telah membuat produk lokal tidak kompetitif bersaing dengan produk 

internasional yang datang dengan kapal. Infrastruktur dapat meringankan 

ketergantungan ekspor yang ekstrim bagi Angola dan merangsang produksi pertanian 

dalam negeri. 



Rehabilitasi jaringan infrastruktur jelas akan membantu kegiatan 

komersialsecara keseluruhan. Hal ini juga fakta bahwa infrastruktur listrik, telepon 

dan jaringan internet telah meningkatkan konektivitasbagi ribuan orang di berbagai 

daerah di Angola.  

 

Pembangunan infrastruktur transportasi tentu akan membantu penetrasi barang-

barang Cina ke dalam ekonomi Angola dan memfasilitasi akses pasar bagi 

perusahaan-perusahaan Cina. Konsekuensi dari realitas tersebut telah banyak 

diperdebatkan karena akan menimbulkan ancaman bagi industri dalam negeri Angola. 

Ini telah menjadi perhatian terutama di South Afrika di mana industri tekstil lokal 

menghadapi persaingan sengit dari impor murahChina. kekhawatiran serupa 

disuarakan di Angola, kehadiran China di Afrika adalah tentang menaklukkan pasar 

Afrika. Namun, barang-barang muarah China juga mungkin bermanfaat bagi 

konsumen. Orang miskin bisa mendapatkan akses keproduk yang mereka tidak 

dapatkan  sebelumnya. Misalnya, di pedesaan Angola Andadapat menemukan banyak 

sepeda motor China dan seluruh bahan konstruksi dari china. Pada dasarnya, orang 

mendapatkan lebih banyak barang untuk jumlah uang yang sama.  

Minyak memainkan peran yang dominan dalam perekonomian Angola, 

terhitung lebih dari 90 persendari pendapatan ekspor dan 55 persen dari Produk 

Domestik Bruto ( PDB ),diikuti oleh layanan dan perdagangan (20 persen), perikanan 

dan pertanian (10persen). Namun sektor minyak menempati persentase yang sangat 

kecil dariketenagakerjaan nasional, sedangkan ekonomi informal sangat 

signifikan.Oleh karena itu penting untuk diversifikasi ekonomi Angola dan menjauh 

dari ketergantungan minyak. Hal ini juga diakui dari sisi resmi, yang menganggap 

infrastruktur sebagai langkah pertama menuju transformasi ekonomi. Tanpa 



infrastruktur kita tidak bisa menarik investasi karena kita tidak dapat 

menyediakaninvestor dengan listrik dan air, dan kita tidak bisa diversifikasi impor dan 

akan ketergatungan pada minyak.
7
 

Seperti disebutkan di atas, penyediaan infrastruktur transportasi bisa 

merangsang pertanian dalam negeri. Selain itu, seperti di sebutkan pada kredit Cina 

dariEximbank adalah 203 juta dolar ditugaskan untuk sektor pertanian dan digunakan 

untuk memperoleh mesin pertanian baru dan untuk membangun sistem irigasi. Di sini, 

dimensi infrastruktur fisik telah disediakan. Hal ini juga pendapat bahwa China 

menambahkan elemen baru untuk pertanian Angola oleh proyek-proyek yang 

dirancang untukmeningkatkan produktivitas pasokan panagn domestic Angola. 

Dengan demikian, ini melibatkanpelatihan petani untuk mengajar mereka bagaimana 

mengolah pertanian dengan efisien dan teknologi dengan demikian akan 

meningkatkan produksi. Ini adalah program investigasi, pedesaanekstensi, dan 

produksi. Cina memiliki pengalaman dari pertanian tropis, dan Eropa tidak. Di daerah 

ini mereka dapat mengajarkan kita banyak hal tentang peningkatan produk pangan 

domestik. Kita tidak bisa mulai untuk mengekspor sebelum kita mandiri dalam 

produksi pangan kita. Tapi kami bertujuan sekali lagi menjadi eksportir pertanian 

terbesar di dunia. 

Inacio Gil Tomás, Direktur ADRA berkantor di Benguela, menggarisbawahi 

bahwa proyek Cina telah meningkatkan sirkulasi barang dan dengan demikian 

memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertanian dalam negeri, tapi dia skeptis 

tentang sifat dari bantuan China. Sistem irigasi mega  proyek dimaksudkan untuk 

sungai-sungai dan bendungan besar. Dalam ADRA kamibekerja sama dengan petani 

kecil dengan petak kecil, kami belum melihat apa-apa dari bantuan China. Informasi 
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mengenai kehadiran Cina tidak sistematis danhanya dibuat publik melalui catatan di 

media yang dikendalikan pemerintah.  

Gambaran keseluruhan tentang siapa yang diuntungkan dari upaya dalam sector 

pertanian cukup kabur. Terlepas dari rekening bahwa bantuan akan  

menguntungkanpetani kecil. Selain itu, selama perang sipil, perpindahan 

massapopulasi Angola ke wilayah pesisir berlangsung dan sejumlah besarlahan 

pertanian ditinggalkan.  

Infrastruktur juga dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi ekspor Angola 

terpisahdari minyak. proyek China di Angola bisa dikritik karena mengulangi skema 

kolonialdibangun infrastruktur untuk mengeksploitasi sumber daya alam. .dan dari 

sisi resmi bukan rahasia bahwabeberapa proyek termasuk dalam rekonstruksi nasional 

yang dibiayai oleh Chinaakan memfasilitasi ekspor sumber daya alam. Terlepas dari 

visi untukmenjadi eksportir pertanian terkemuka Afrika, pembangunan jalan 

dankereta api akan membantu untuk meningkatkan ekspor sector pertambangan 

Angola serta itumembuat Angola negara transit untuk ekspor mineral yang kaya dari 

negara-negara tetangga. Dalam hal ini Benguela Railway sangat penting, untukCina 

dan Angola, karena memungkinkan peluang baru eksploitasi sumber dayadan 

membuka akses ke pasar global, sementara Mocamedes Railway melewatidaerah di 

mana bijih besi sebelumnya dieksploitasi dan provinsi Huila adalahkaya marmer dan 

granit.  

Untuk memfasilitasi perdagangan internal di komoditas Afrika. Adatidak ada 

jalan yang menghubungkan koloni yang berbeda dan bagian yang berbeda dari koloni 

yang sama dengan cara yang masuk akal denganBerkenaan dengan kebutuhan dan 

perkembangan Afrika. Semua jalan dan kereta api mengarah ke laut. Mereka 

dibangun untuk mengekstrakemas atau mangan atau kopi atau kapas. Mereka 



dibangun untuk membuat bisnis yang mungkin untuk perusahaan kayu,perusahaan 

perdagangan dan perusahaan konsesi pertanian, dan untuk pemukiman orang berkulit 

putih 

Zona pusat industri danlogistik bersama-sama dengan telepon dan jaringan 

internet, jaringan listrik dansistem air yang disediakan oleh kredit Cina cenderung 

memiliki implikasiuntuk memotong biaya produksi yang tinggi dan membuat Angola 

lebih menarik sebagaitujuan investasi. Misalnya, menurut survei yang dilakukan oleh 

DuniaBank, hambatan terbesar untuk investasi di Afrika adalah ketidakpastian listrik. 

Meskipun sukses dalam menarik FDI tetapi tergantung pada berbagaifaktor-faktor 

lain, seperti insentif pajak, koneksi politik, daya tarik daripasar dll. 

Apa yang terjadi sebenarnya adalah jauh dari pertumbuhan ekonomi didorong 

oleh proses rekonstruksi. Kebanyakan bisnis dipercayakan kepada proyek asing dan 

mempekerjakan pekerja asing. Perjanjian kredit menetapkan bahwa 70 persen 

pengadaan material disediakan oleh China sementara yang lain 30 persen yang akan 

dipasok oleh Angola. 

 

 

 


