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KESIMPULAN 

 

China  sangat  gencar  mempererat  hubungan  dengan  negara-negara  Afrika pada  

beberapa  tahun  terakhir.  Hal  ini  dilakukan  Cina  untuk  dapat  mewujudkan 

kepentingannya,  dan  Salah  satu  kepentingan  Cina  ialah  untuk  mendapatkan pasokan  

minyak demi  memenuhi kebutuhan  negaranya  yang semakin  meningkat dari tahun ke 

tahun. Cina memilih Angola untuk mendapatkan pasokan energinya dikarenakan  Angola  

merupakan  salah  satu  negara  penghasil  minyak  terbesar  di  benua Afrika. 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.  Pada  tahun  2004 Cina memberikan bantuan pinjaman kepada Angola 

untuk rekonstruksi negaranya sebesar  2  milliar  dollar  AS  yang  dalam  perjanjiannya,  

pinjaman  ini  akan dikembalikan  kepada  Cina  dalam  bentuk  minyak  mentah.  Bantuan  

pinjaman inilah awal dari  masuknya keterlibatan China di  negara  Angola dalam  membantu 

serta mewujudkan kepentingannya. 

Kegiatan keamanan energi China adalah respon Negara terhadap Meningkatnya 

kebutuhan sumber energi dari Negara Asing.pergeseran baru China dari eksportir minyak 

bersih menjadi pengimpor minyak adalah masalah keprihatinan besar untuk kepemimpinan 

China yang menganggap impor minyak sebagai kebijakan strategis yang bisa dimanfaatkan 

oleh kekuatan asing. Amerika Serikat saat ini adalah negara yang paling kuat di dunia dan 

banyak orang tidak nyaman dengan meningkatnya kekuatan China.sebagai hasilnya, 

pemerintah China menganggap Amerika Serikat sebagai ancaman utama terhadap keamanan 

energi China. Meskipun bagi china, Angola bukan Eksportir minyak terbesar bagi China 

tetapi bagi Angola China merupaka eksportir minyak terbesar Angola di Asia. 



Interaksi China-Afrika di bawah kerangka Forum Kerjasama Cina-Afrika telah diteliti 

Sejak awal tahun 2000, Forum telah bertindak sebagai kendaraan hubungan Cina-Afrika telah 

diperkuat melalui proses Forum, China telah membatalkan utang kepada Afrika pada saat ini. 

Akses pasar diperluas untuk menyediakan berbagai peluang baru untuk keterlibatan China 

dengan Afrika. 

Hubungan antara China dan Angola Berawal dari pembangunan infrastruktur, seperti 

pembangunan jalur kereta api, pembangunan fasilitas public, masuk pada akses pasar angola 

secara berdampak pada banyaknya pekerja China yang masuk Negara Angola, sehingga 

berdampak pada penyerapan tenaga kerja. 

Di Angola, eksodus pekerja asal China mendominasi proyek-proyek infrastruktur. Para 

pekerja lokal termarjinalkan dengan alasan efisiensi kerja.Hal ini jangan sampai terjadi di 

Indonesia.puluhan ribu pekerja China datang ke Angola untuk bekerja dalam proyek-proyek 

pembangunan kota setelah perang saudara yang sempat melanda beberapa tahun. Ibu kota 

Luanda yang terus berbenah, mengundang para investor dari China. Namun ada 

konsekuensinya: para pekerja yang dibawa juga harus dari negeri tirai bambu. 

Jumlah orang China yang tinggal di Angola telah tumbuh secara signifikan tiga tahun 

terakhir. Hingga tahun 2005, Portugis yang menjadipokoktenaga kerja asing di Angola. Pada 

tahun 2006, China melampaui Portugis denganhampir 15.000 yang berada di Angola dengan 

visa kerja. Pada tahun 2007, jumlahnya mencapailebih dari 22.000. Sebagian besar 

pekerjaChina ini adalah pekerja berketerampilan rendah yang masuknegara di bawah lingkup 

dari garis kredit Cina. Mereka biasanya datang pada satuataudua tahun kontrak dan kembali 

ke China pada penyelesaian kontrak mereka. Mereka tinggal di temat tertutup, sering di 

lokasi konstruks.Di sanaada beberapa laporan dari masalah sosial yang serius, seperti para 

pekerja ini hampir tidak memiliki kontak dengan perusahaan lokal Angola dan bahasa tetap 

menjadi tantangan serius bagimereka. 



Meskipun tidak mudah diukur, investasi China telah memberikan kontribusi terhadap 

kemiskinandanpengangguran di Angola. Pembangunan dan rehabilitasi listrik dan 

hydroelectricalinfrastruktur oleh Cina telah memperluas akses listrik untuk lebih dari60.000 

klien baru di Luanda. Rehabilitasi sistem pasokan air di seluruhnegara telah memberikan 

ribuan orang akses ke air bersih.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 pada proyek infrastruktur resmi.  

Angola telah mewarisi system birokrasi Portugis, yang memberikan pengusaha Portugis 

dan Brasil budaya dan keuntungan linguistik atas orang lain. Dengan pembicaraan tentang 

membangun Chinatown di Luanda, dan penerbangan mingguan menghubungkan Beijing ke 

ibukota Angola, jumlah propesional China bertualang ke Angola akan naik. 

Cina tampaknya akan menetap untuk jangka panjang di Angola. meskipun China dan 

Angola berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama ekonomi,hubungan juga 

menimbulkan tantangan kebijakan baru untuk Angola. Ada kebutuhan mendesak untuk 

penelitian dan pemahaman yang lebih baik. Tidak adanya hubungan sejarah, budaya, dan 

bahasa antara Cina dan Angola. Angola tidak memiliki program bahasa China saat ini. Pada 

akhir 2007, Universitas Katolik di Luanda menciptakan program kecil untuk mengeksplorasi 

hubungan China Angola. Demikian juga Beijing memiliki pengetahuan yang sangat sedikit 

Angola, dengan hanya satu exambassador bertindak sebagai penasihat untuk Lembaga 

Penelitian china pada isu-isu Angola. peneliti Cina mengeluh bahwa meskipun ekonomi 

tumbuh antar Angola ke Cina, tetapi kapasitas intelektual China untuk menganalisisnegara 

Angola tidak bertambah.  

Ini menyoroti deficit sosio cultural serius untuk mempromosikan pemahaman yang lebih 



realistis dari hubungan bilateral nonelite.Kedua pemerintah perlu mengambil langkah-

langkah yang lebih agresif untuk memperluas kerjasam bilateral mereka. 

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 

China 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. 

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.   

Dapat  dilihat  bahwa  peningkatan hubungan Cina ke Angola terutama dalam 

peningkatan  pemberian  bantuan  luar negeri  telah  meningkatkan  juga perekonomian  

Angola.  Penulis  meyakini bahwa  Angola  telah  berhasil meningkatkan  pertumbuhan  

ekonominya, salah  satunya  dikarenakan  bantuan  dan hubungan  ekonominya  dengan  

Cina.  Cina tidak  saja  membantu  Angola  melalui bantuan  yang  diberikan,  tetapi  Cina  



juga mempunyai  peran  serta  dalam  hal peningkatan  investasi  dan  perdagangan dengan  

Angola.  Seperti  dijelaskan sebelumnya,  hampir  90%  dari  devisa Angola berasal dari Cina. 

 

  

 


