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Pasca krisis minyak pada 1973-1974, studi kebijakan negara terkait 
keamanan suplai energi semakin banyak dilakukan. Mayoritas studi dilakukan 
untuk meneliti tingkat keamanan energi di Amerika Serikat, Jepang, dan Uni 
Eropa. Hal ini dilakukan karena pertumbuhan perekonomiannya yang relatif 
tinggi selalu dikaitkan dengan konsumsi energi. Pasca liberalisasi ekonomi di 
masa rezim Deng Xiao Ping pada 1978, China muncul sebagai raksasa ekonomi 
baru dengan konsumsi energi yang meningkat pesat. Impor produk minyak pada 
1993 dan impor minyak mentah China pada 1996, menandai berakhirnya 
keamanan energi China. Bahkan, pada tahun 2010, lembaga energi internasional 
IEA (International Energy Agency) menobatkan China sebagai negara dengan 
tingkat konsumsi energi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Hal ini 
membangkitkan kesadaran dunia internasional tentang prospek dan dampak 
konsumsi energi China terhadap kestabilan harga minyak dan kompetisi di pasar 
minyak global masa mendatang. Meskipun demikian, masih sedikit studi meneliti 
kebijakan China terkait keamanan suplai energinya yang secara spesifik 
membahas minyak. Studi yang telah berkembang sebagian besar meneliti 
keamanan suplai minyak China dari negara eksportir Timur Tengah. Akan tetapi, 
studi tersebut mengabaikan wilayah lain yang sebenarnya lebih strategis. Salah 
satu negara yang berpotensi sebagai pemain kunci sumber minyak di wilayah 
Kaspia ialah Kazakhstan. Kazakshtan muncul sebagai alternatif untuk mengatasi 
persepsi ancaman keamanan fundamental, eksternal, struktural, dan 
nonstruktural energi China.  

Permasalahan dalam tulisan ini dirumuskan untuk mengkaji kebijakan 
China terkait keamanan suplai energi di wilayah Kaspia di Kazakhstan melalui 
CNPC. Penjelasan rumusan masalah tersebut menggunakan pendekatan state-
centric, sistem energi global yang cenderung statis, teori investasi dan FDI, 
realisme struktural dan teori power circle, serta teori stakeholder. Hipotesis 
dalam penulisan ini dirumuskan berdasarkan penaentuan waktu, isu yang 
diangkat dan kebijakan pemerintah dalam CNPC di Kazakhstan. Untuk itu, 
kebijakan energi seperti “Going out Policy”, “Loan for Oil Policy”, investasi dan 
akuisisi, “Transnational Oil Pipeline” dilaksanakan oleh pemerintah melalui 
CNPC untuk menjamin keamanan suplai energi dari negara Kazakhstan. 
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