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Abstract 

This research describes the economic relations between China and 

Nigeria. Especially about the agreement between China and nigeria to create a 

special economic zone in Nigeria likes Lekki Free Trade Zone. Motivation and 

interest of China deal to create special economic Lekki Free Trade Zone in 

Nigeria and also describes about the polic of China give some help to create the 

Lekki Free Trade Zone in Nigeria. 

The writer collects data from books, encyclopedia, journal, massa media 

and websites to analyze the agreement between China and Nigeria to create a 

special economic zone in Nigeria likes Lekki Free Trade Zone. The theories 

applied in this research are making decision theory from Paul Vioty and Mark 

Kauppy and national interest concept from Donald. E. Nuchterlain.  

The conclution of this research are the interest of China make a deal 

agreement between China and Nigeria to create a special economic zone in 

Nigeria are to keep a hegemony China in Africa especially Nigeria with deal a 

special economic zones, Lekki Free Trade Zone, in infrastructure and economic 

built in Nigeria. 

  

Key words:  agreement, foreign policy, national interest, and special economic 

zones.  
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Pendahuluan 

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang 

menganalisis mengenai kerjasama Cina dan Nigeria membuka kawasan Lekki 

Free Trade Zone di Nigeria dalam kerangka Special Economic Zone of China 

(tahun 2006-2010). Secara khusus penelitian ini difokuskan pada kepentingan 

Cina melakukan kerjasama dengan Nigeria dalam membuka kawasan Lekki Free 

Trade Zone di Nigeria. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan 

menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan hubungan 

ekonomi Cina dengan negara-negara Afrika terutama Nigeria, terkait kerjasama 

kedua negara dibidang ekonomi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa 

mengenai keuntungan-keuntungan yang diperoleh Cina dari kerjasama membuka 

kawasan Lekki Free Trade Zone di Nigeria. 

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan (library research). Pada metode ini, data-data yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang 

didapatkan dari buku-buku., majalah-majalah, jurnal, surat kabar, bulletin, laporan 

tahunan dan sumber-sumber lainnya.Peneliti juga menggunakan sarana internet 

dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas. 

Adapun rentang waktu yang peneliti lakukan yakni antara tahun 2006-

2010 pada masa kerjasama Cina dan Nigeria dibidang ekonomi. Tahun 2006 

dipilih karena pada saat itu Cina menyepakati kerjasama membuka kawasan Lekki 

Free Trade Zone di Nigeria. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini 

bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya 

juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini. 

Penelitian dalam hal ini menggunakan perspektif pluralisme. Dalam 

konteks ini, paradigma pluralisme menyatakan bahwa aktor-aktor dimana 

Hubungan Internasional tidak saja terdiri dari aktor negara melainkan pula aktor 

non negara termasuk pula didalamnya societal. Pluralisme merupakan salah satu 

perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralis memandang Hubungan 

Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tapi juga 

merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara 

tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal. 

Menurut Viotti dan Kaupi maka paradigma pluralisme memiliki beberapa 

asumsi mendasar. Empat asumsi paradigma puralisme tersebut adalah sebagai 

berikut:
1
 

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, 

seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-

pemerintah, MNCs, kelompok ataupun individu. 

                                                           
1
 Paul R Viotti dan Mark Kauppi. 1997. International Relation and World Politics: Security, 

economy, identity. Prentice Hall. Inc. Hlm 275 
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2. Negara bukanlah unitary actor/ aktor tunggal, karena aktor-aktor lain 

selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara 

dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor. 

3. Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan 

luar negeri suaut negara merupakan proses yang diwarnai konflik, 

kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara. 

4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada power atau national 

security, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi dan lain-

lain. 

 

Cina merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar di 

dunia. Cina dewasa ini telah berubah menjadi salah satu negara yang 

mempengaruhi perekonomian internasional. Hubungan perdagangan Cina dan  

negara-negara Afrika khususnya di bidang ekonomi sangat dibutuhkan oleh kedua 

belah pihak. Namun dengan kekuatan ekonominya Cina berani untuk melakukan 

investasi dan membentuk spesial ekonomi di Nigeria yang dikenal dengan 

kawasan Lekki Free Trade Zone. 

Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 

negara-bangsa, dalam hubungan internasional negara sering kali yang menjadi 

pembuat keputusan yang tentunya tidak bertindak sendiri-sendiri namun berperan 

sebagai kelompok. Hubungan internasional berdasarkan analisa ini merupakan 

interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Peranan negara sangat 

penting dalam kerjasama antar negara satu dengan negara lain walaupun oknum 

yang bekerja dalam melakukan hubungan perdagangan atau terjadinya blok 

perdagangan adalah kelompok importir maupun  eksportir. 

Ekonomi internasional merupakan hubungan ekonomi antarnegara di 

dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan (interdependence) 

antara negara satu dengan negara lainnya dan merupakan esensi yang penting 

untuk peningkatan kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia, selain itu 

hubungan ini tidak hanya identik dengan hubungan ekonomi internasional 

antarnegara namun sebagian besar berhubungan dengan perdagangan 

internasional.  

Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan 

yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang 

merupakan lingkungan eksternalnya.
2
 Kepentingan nasional inilah yang 

memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan 

keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuchterlain 

terbagi atas empat poin, yaitu: 

1. Defense Interest: Kepentingan untuk melindungi negara atau rakyat dari 

ancaman fisik dari negara lain atau perlindungan ancaman terhadap 

sistem suatu Negara. 

                                                           
2
 Donald E. Nucterlain. National Interest A new Approach, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, 

hlm 57  
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2. Economic Interest: Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai 

secara ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain dimana 

hubungan perdagangan yang dilakukan dengan negara lain akan 

memberikan keuntungan. 

3. World Order Interest: Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan 

pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana 

suatu negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan 

usahanya dapat beroperasi diluar batas Negara dengan aman. 

4. Ideological Interest: Kepentingan ideologi dengan perlindungan 

terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat 

dipegang masyarakat dari suatu negara yang berdaulat.
3
 

 

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, maka kebijakan Cina 

membuka kawasan Lekki Free Trade Zone di Nigeria dalam kerangka kerja sama 

Special Economic Zone Of Cina adalah untuk mencapai kepentingan ekonomi 

Cina terhadap Nigeria. Kepentingan ekonomi Cina menjadi salah satu alasan Cina 

untuk membuka kawasan Lekki Free Trade Zone di Nigeria dalam kerangka kerja 

sama Special Economic Zone Of Cina. Dengan kebijakan Cina membuka kawasan 

Lekki Free Trade Zone di Nigeria dalam kerangka kerja sama Special Economic 

Zone Of Cina maka Cina mampu menguasai pasar di Nigeria dan memperluas 

pasar ekonominya. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerjasama 

internasional. Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi 

masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan 

kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan 

kerjasama tersebut, tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan 

kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional 

dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, 

politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan 

keamanan.
4
  

Dougherty menjelaskan bahwa isu utama dari kerjasama internasional 

yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui 

kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral 

dan kompetitif. Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan dalam kerjasama internasional: 

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional 

melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi 

dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat 

sipil. 

2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh 

kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan 

                                                           
3
 Ibid.   

4
 Anak Agung Banyu Prawita. 2005. Teori-teori Hubungan Internasional. Rosdakarya. Bandung. 

Hlm 34 
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juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali 

bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari 

negara- negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan 

kepentingannya  

sendiri. 

 

Untuk mengkaji Cina  membuka kawasan Lekki Free Trade Zone di 

Nigeria dalam kerangka kerja sama Special Economic Zone Of Cina tahun 2006-

2011, maka penulis merujuk pada tulisan yang dipaparkan oleh Paul R. Viotti dan 

Mark V. Kauppi. Menurut Viotti dan Kaupi bahwa dikeluarkannya sebuah 

kebijakan atau keputusan sebuah negara dipengaruhi oleh beberapa faktor 

pendorong. Karena kepentingan saja tidak cukup untuk dapat menuntun didalam 

pembuatan suatu keputusan, tetapi hal ini didukung dengan adanya tujuan spesifik 

atau objektivitas. 

Viotti dan Kauppi menambahkan bahwa yang menjadi dasar pendorong 

dikeluarkannya objektivitas sebagai produk keputusan ada empat hal, yaitu: 

1. Capabilities (Kemampuan) 

Didalam pembentukan objektivitas kebijakan luar negeri, 

pembuatan keputusan melihat kepentingan nasional sebagai hal mendasar 

serta ancaman dan peluang yang mana hal tersebut berasal dari sistem 

internasional. Namun, beberapa bukti memperlihatkan adanya kemampuan 

dan kekuasaan dari dalam negeri yang mendorong tercapainya keputusan. 

2. Interest (kepentingan) 

Didalam suatu negara yang berbentuk demokrasi atau diktator, 

setiap kebijakan yang dikeluarkan negara tersebut biasanya didasarkan 

pada beberapa hal, pertama: status kedaulatan. Jika suatu negara membuka 

sebuah kebijakan luar negeri, hal tersebut dapat diraih dengan 

menggunakan kedaulatannya. Kedua, mempertahankan kesejahteraan dan 

kepentingan ekonomi negaranya. Kepentimgan ekonomi tidak hanya 

dilihat sebagai sumber yang penting bagi kekuatan dalam hubungan antar 

bangsa. Ketiga: pemeliharaan nilai-nilai penting yang ada dalam 

masyarakat. 

3. Opportunities (Peluang) 

Didalam pencapaian objektivitas sebuah negara, sistem global 

tidak hanya dilihat sebagai ancaman kepentingan nasional, tetapi juga 

menjadi peluang yang dapat mempengaruhi pembuatan objektivitas 

kebijakan luar negeri suatu negara. Ini dapat di lihat dari beberapa negara 

dalam ekspansi pasar dan investasi ekonomi. 

4. Threats (ancaman) 

Dalam pencapaian objektivitas nasionalnya, sistem global 

merupakan tekanan yang juga mempengaruhi dalam perumusan keputusan 

sebuah negara. Ancaman bisa dilihat sebagai ancaman secara terang-

terangan kepada suatu negara atau hanya ancaman tidak langsung. 
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Jika dijelaskan secara ringkas, peluang mempunyai peran yang 

dalam mencapai tujuan nasional sebuah negara yang spesifik. Sama halnya 

dengan ancaman, kedua hal ini berasal dari sistem global yang memiliki 

kontribusi pasti dalam pencapaian tujuan. Namun, untuk memanfaatkan 

peluang dan menangani ancaman, negara harus mengerahkan segala 

kemampuannya sebagai alat penyelesaian. Kemampuan yang dimiliki 

negara ini berguna untuk memanfaatkan power guna mendapatkan tujuan 

dan melindungi kepentingan mereka.  

 

Berdasarkan teori kebijakan menurut Viotti dan Kaupi tersebut maka 

untuk mencapai tujuan perekonomian Cina yang dalam teori tersebut digambarkan 

sebagai objectives, maka dalam kerjasama Cina membuka kawasan Lekki Free 

Trade Zone di Nigeria, tahun 2006-2011 tentu saja Cina mempertimbangkan 

kemampuan atau kekuatan ekonomi (capabilities) domestiknya serta 

memperhatikan peluang yang ada (Opportunities) untuk menguasai pasar Afrika 

terutama Nigeria. 

Hasil dan Pembahasan 

Cina dikenal memiliki sistem pemerintahan tertutup, yang merupakan 

salah satu dari tradisi Cina sejak masa kaisar jaman dahulu. Banyak peristiwa-

peristiwa yang terjadi di balik layar pemerintahan, yang tidak pernah diberitakan 

kepada rakyat secara terbuka, karena kebebasan merupakan satu istilah yang tidak 

pernah dikenal, dan dinilai sebagai satu kegiatan yang membuat buruk wibawa 

pemerintah yang berwenang di Cina. 

Politik luar negeri Cina erat kaitannya dengan tujuan Cina menjadi salah 

satu negara besar dalam politik dan ekonomi internasional. Politik luar negeri 

Cina juga tidak terlepas dari proses interaksi Cina dengan kondisi lingkungan 

sekitarnya. Meskipun kekayaan harta dan cadangan devisa yang dimiliki Cina saat 

ini begitu besar, dalam bidang politik luar negeri Cina tetap tidak mengenal 

adanya bantuan luar negeri.
5
 Namun seiring berkembangnya zaman dan arus 

globalisasi yang semakin meningkat, maka Cina berupaya untuk membuka 

hubungan luar negerinya agar tidak tertinggal dengan negara-negara 

lainnya,seperti Amerika Utara dan Negara-negara Eropa.  

Hubungan internasional yang dilakukan Cina dengan negara-negara lain 

tergambar dalam bidang keamanan, ekonomi sosial dan budaya. Kerjasama yang 

dilakukan oleh Cina dengan negara lainnya ini hanya dilakukan bilamana Cina 

sendiri dapat mengambil keuntungan untuk ekonomi negara, dengan memberi 

bantuan membangun infrastruktur jalan-jalan di Cina, karena memungkinkan 

pengangkutan kebutuhan bahan baku industri Cina, terutama tambang minyak 

atau lainnya seperti biji besi, tembaga.
6
 

                                                           
5
 Umar Salam, Nur Rachmat, Randi Wirasta, “Politik Luar Neger Cina” 

http://rachmat.staff.ugm.ac.id/Silabus%20PLN%20Cina%202011.pdf diakses pada 12/10/2010 

pukul 23.00 WIB 
6
 Ibid. Hlm 69 
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Cina saat ini adalah negara kedua di dunia yang terbesar dalam 

mengkonsumsi minyak, tetapi tidak banyak mengambil hasil pertambangan 

sendiri. Itulah sebabnya akibat dari permintaan yang berlebihan ini menyebabkan 

harga pasaran minyak di dunia begitu tinggi. Meskipun Cina sendiri sangat kaya 

akan minyak, tetapi Cina masih belum mau mengolah cadangan minyaknya 

sendiri secara maksimal guna menjaga situasi apabila cadangan minyak dunia 

mulai menipis. 

Besarnya kelebihan devisa yang diperoleh dari besarnya surplus 

perdagangan yang  diperoleh Cina, membuat Cina menanamkan surplus ini 

kedalam perluasan investasi-investasi dinegara-negara Afrika dan juga mengubah 

surplus tersebut dalam bentuk pembelian dan penyimpanan emas, sehingga 

pasaran emas di dunia begitu naik dan harga emas di pasaran dunia sudah 

melonjak mencapai sekitar US $ 1,200 /troy ounce nya.
7
 

Nilai ekspor perdagangan Cina mengadopsi model pembangunan yang 

berorientasi pada nilai ekspor. Hal ini tergambar ketika Cina memulai reformasi 

ekonomi pada akhir tahun 1970an.  Kerjasama  ekonomi  antara  kawasan  Asia  

dan  Afrika  telah berkembang  pesat  pasca  pelaksanaan  Konferensi  Asia  dan  

Afrika,  yang diselenggarakan  pada  tahun  1955.  Sejak  tahun  tersebut,  

kekuatan  kolonial terpaksa  meninggalkan    wilayah  jajahan  mereka,  menyusul  

tercapainya kemerdekaan,  yang  berinduk  pada  perjuangan  di  dalam  negeri 

Afrika maupun daya dukung  sesama  negara yang sedang  berkembang.  

Benua Afrika mulai mengalami pembangunan pesat sejak Cina melakukan 

investasi besar-besaran. Hubungan perdagangan antara Cina dan Afrika pada 

tahun 2012 telah mencapai angka lebih dari 200 miliar dolar AS atau masih lebih 

rendah dari hubungan dagang Cina dengan negara-negara anggota ASEAN. 

Presiden Cina Xi Jinping juga menjanjikan penyaluran kredit senilai 20 miliar 

dollar AS ke Benua Afrika dalam  rangka mendorong pembangunan negara-

negara di Afrika. Cina juga mengharapkan kawasan Afrika akan menjadi pemasok 

bahan bakar dan  hasil tambang mineral yang dibutuhkan Cina demi kemajuan 

ekonominya.
8
 

Cina telah menjadi mitra dagang terbesar Afrika dan volume perdagangan 

mereka mencapai 160 miliar dolar AS pada 2011, dibandingkan dengan 12 juta 

dolar pada tahun 1950, menurut Kementerian Perdagangan Cina. Pada saat yang 

sama, Afrika telah menjadi salah satu tujuan utama investasi Cina. Lebih dari 

2.000 perusahaan Cina berinvestasi di benua itu. Hubungan Cina-Afrika 

mengalami kemajuan dengan adanya aksi inisiatif yang didanai oleh berbagai 

perusahaan Cina dan diluncurkan pada tahun 2010. 

Kebijakan perdagangan yang dibentuk oleh Cina dengan  negara-negara 

Afrika tersebut memiliki tujuan dan fungsi untuk mempererat hubungan ekonomi 

kedua negara tersebut. Oleh karena itu guna mendukung  tingkat perekonomian 

                                                           
7
 Ibid. Hlm 65 

8
 http//www.routers.com. Kunjungan Perdana Menteri Cina ke Negara-negara Amerika Selatan. 

Diakses pada tanggal 4 Juni 2012. 
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dan perkembangan  ini,  Cina  telah  menyiapkan pendirian  „Free  Trade  Areas” 

(FTA)  dengan  negara-negara  di  kawasan  Afrika.  

Nigeria dan Angola adalah dua negara produsen minyak terbesar di benua 

Afrika dan selama telah puluhan tahun berhubungan dengan perusahaan-

perusahaan besar dari negara-negara barat dalam melakukan perdagangan energi 

minyak. Cina kemudian ikut mengembangkan strategi dua cabang ke arah 

investasi energi di negara-negara benua Afrika tersebut.
9
dan ini dilakukan Cina 

untuk menguasai dan meraup peluang dari potensi yang tersedia di Negara-negara 

Afrika tersebut. 

Pertama, Cina melakukan kesepakatan eksplorasi dan produksi dalam 

jumlah yang relatif kecil, melalui visibilitas negara-negara seperti Gabon, Guinea 

Khatulistiwa, dan Republik Kongo.
10

 Kemudian pada tahap kedua, Cina beralih ke 

negara-negara produsen minyak terbesar di Afrika seperti Nigeria dan Angola, 

dengan menawarkan paket-paket terpadu bantuan luar negeri berupa investasi-

investasi eksplorasi dan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar 

penyaluran barang serta energi dan sumber daya alam lainnya ke Cina.  

Disatu sisi, Nigeria adalah salah satu negara pengekspor minyak dan gas 

alam terbesar didunia, yaitu urutan ke 7 di dunia untuk ekspor minyak dan 

peringkat ke-10 sedunia untuk gas alam. Produksi minyak Nasional sebesar 2,221 

juta bbl/hari pada tahun 2009 sedangkan konsumsi minyak nasional hanya sebesar 

280 ribu bbl/hari pada tahun 2009. Produksi gas alam Nasional sebesar 32,82 

miliyar cu m pada tahun 2008 sedangkan konsumsi gas alam nasional hanya 

sebesar 12,28 miliyar cu m pada tahun 2008.
11

 

Walaupun terkenal sebagai negara yang memiliki angka eskpor minyak 

yang tinggi dan seharusnya sangat membantu perekonmian Nigeria, akan tetapi 

sampai dengan saat ini perekonomian Nigeria  masih memiliki ketergantungan 

tinggi atas penerimaan dari sektor minyak, sekitar 90% dari total penerimaan 

devisa. Sebagai gambaran kondisi makro ekonomi Nigeria, disajikan beberapa 

indikator ekonomi tahun 2008, sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Kondisi Makro Ekonomi Nigeria 

Indikator Perkembangan Ekonomi Nigeria Tahun 

Produk Domestik Bruto/PDB (milyar US$) 

2010 

  377.9 

Jumlah Penduduk (juta) 2011 155,2 

PDB per kapita (US$)  2010   2.500 

Pertumbuhan PDB (%)2010   8.4 

Impor (milyar US$) – 2010   34.18 

Expor (milyar US$) – 2010   76.33 

                                                           
9
  “Ekonomi Cina” http://baltyra.com/2009/12/07/ekonomi/Cina/.diakses pada 28/Juni/2011. Pukul 

19.00 WIB 
10

 Ibid. Hlm 47 
11

 Ibid 
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Inflasi (%) 2009    11,5 

Kurs Mata Uang (US$ – Nairas) (June 2010)  158 

Sumber: https://www.cia.gov/ 

 

Nigeria selain memiliki potensi pasar yang cukup besar dengan jumlah 

penduduk 149,229,090 jiwa maka Nigeria juga  merupakan salah satu pintu 

gerbang untuk memasuki wilayah pasar Afrika Barat yang berpenduduk 350 juta 

jiwa.  

Sudah sejak lama produk impor menyebar secara luas di Nigeria dan hampir 

90% negara tersebut ketergantungan pada produk impor dan salah satunya dari 

Cina. Sebagai negara penghasil minyak terbesar di kawasan Afrika dan 

merupakan negara penghasil minyak terbesar ke 5 dunia, seharusnya menjadikan 

Nigeria sebagai negara yang berkuasa secara ekonomi dikawasan Afrika. Akan 

tetapi dikarenakan terjerat dalam ketidakstabilan politik dan korupsi,  infrastruktur 

yang tidak memadai dan buruknya manajemen makro ekonomi, menyebabkan 

Nigeria mengalami kelambanan dalam perkembangan dan kemajuan ekonominya.  

Dalam pemerintahan sipil dewasa ini mulailah terdapat  perbaikan-perbaikan di 

berbagai sektor tetapi secara garis besar pendapatan Nigeria masih bergantung 

pada sektor minyak, gas, sektor pertanian dan pajak bea masuk. 

Menurut data dari Kementrian Ekonomi Nigeria, Gross Domestic Product 

(GDP) Purchasing Power Parity tahun 2011 adalah sebesar US$ 414.5 milyar, 

pertumbuhan GDP 6.9%, GDP per kapita US$ 2.600 (2011), dan tingkat inflasi 

nasional 10.8% (2011). Nigeria adalah salah satu negara pengekspor minyak dan 

gas alam terbesar didunia, yaitu urutan ke 9 didunia untuk ekspor minyak dan 

peringkat ke-16 sedunia untuk gas alam. Produksi minyak Nasional sebesar 2.45 

juta bbl/hari pada tahun 2010 sedangkan konsumsi minyak nasional hanya sebesar 

279 ribu bbl/hari 2010). 

Perekonomian Nigeria  masih memiliki ketergantungan tinggi atas 

penerimaan dari sektor minyak, sekitar 90% dari total penerimaan devisa. Sebagai 

gambaran kondisi makro ekonomi Nigeria, dapat disajikan beberapa nilai ekspor 

minyak Nigeria tahun 2011, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Tingkat Ekspor Minyak Nigeria tahun 2011 

Description 
Jan-Apr U$ (000) % Change 

2011/2010 2010 2011 

Petroleum and Natural 

Gas   

382,513.80   513,231.00     34.17% 

Non Petroleum and 

Natural Gas 

113,802.60   170,432.60   49.76% 

TOTAL TRADE   496,316.40   683,663.60   37.75% 

Sumber: Nigerian Export of Oil (2010-2011) 

 

 Berdasarkan data tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan tingkat ekspor minyak yang cukup tinggi oleh Nigeria menjadikan 
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Nigeria menjadi salah satu negara yang cukup menjanjikan dalam kesepakatan 

perdagangan bebas. Oleh karena itu ekspor minyak yang cukup tinggi oleh 

Nigeria memotivasi Cina untuk menyepakati kerjasama pembukaan kawasan 

Lekki Free Trade Zone 

Pada tahun 2006, disepakati sebuah pertemuan antara Cina-Afrika 

Cooperation (FOCAC) yang diselenggarakan di Beijing, yang membicarakan 

tentang kerjasama ekonomi dan sosial. Agenda pembicaraan dalam forum tersebut 

adalah kerjasama investasi ekonomi. Dalam kerangka kerjasama ini Pemerintah 

Cina sepakat untuk bekerja sama dengan negara-negara Afrika dalam bidang 

promosi investasi yang berkaitan dengan pembentukan dan pengelolaan Special 

Economic Zone. 

Setelah selesainya forum tersebut, banyak perusahaan-perusahaan swasta 

Cina yang bersaing untuk mendapat persetujuan dari Ministry Of Commerce of 

Cina (MOFCOM) dalam membangun Zona Bebas di Bagian Afrika. Dan pada 

akhir tahun 2006, akhirnya MOFCOM menyetujui proposal untuk membangun 

enam zona ekonomi khusus di Afrika; diantaranya di Algeria, Mesir, Zambia, 

Nigeria, Mauritius, dan Ethiopia.  

Dari keenam negara tersebut, maka Nigeria merupakan salah satu negara di 

Afrika yang memiliki tingkat konsumen pasar terbesar di Afrika dan memiliki 

populasi sekitar 150 juta penduduk. Ekonominya tergantung pada minyak yang 

mana telah berkontribusi  sebesar 20% GDP Nigeria (US$183 Milliar pada tahun 

2009), serta selebihnya adalah sektor perkebunan seperti Kakao.
12

 Nigeria sangat 

tergantung kepada produk import yang mana hampir 90% produk jadi dan 

komoditas di negara itu adalah hasil import, hal ini diakibatkan kurangnya daya 

kompetisi serta skill sumber daya manusianya yang kurang.  

Selain itu, Nigeria adalah salah satu negara di Afrika yang mengalami 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang konsisten setiap tahunnya, yaitu sebesar 5%. 

Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dengan naiknya harga sumber daya alam, 

tetapi para analis ekonomi berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Nigeria 

bukan karena sumber daya alamnya saja melainkan berkembang pesatnya sektor 

telekomunikasi di negara tersebut. Tidak dielakkan Afrika masih menghadapi 

masalah penduduk buruknya infrastruktur. Akan tetapi dengan adanya investasi 

asing di Afrika akan membantu membangun dan meningkatkan kapasitas industri 

di negara tersebut.  

Kerangka kerjasama perdagangan bebas antara Cina dan Nigeria pada tahun 

2006 dilakukan dalam dua bentuk kerjasama di Nigeria, yaitu The Ogun-

Guangdong Free Trade Zone dan The Lekki Free Trade Zone (LFTZ) yang terdiri 

dari delapan bagian Zona ekonomi khusus Cina yang telah disetujui oleh menteri 

perdagangan Cina pada tahun 2006.  

Kedua zona ekonomi khusus atau kerjasama perdagangan bebas antara Cina 

dan negara-negara Afrika ini diperuntukkan bagi Nigeria. Motif utama dari kedua 

                                                           
12 

Cina's "Peaceful Rise" to Great-Power Status, Zheng Bijian, Luar Negeri. New York: Sep / Okt 

2005.Vol. 84, Iss. 5; pg. 18.  
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Zona ekonomi khusus ini adalah dibidang perekonomian. Bagi perusahaan 

multinasional Cina,ini merupakan kesempatan untuk memperluas pasar di Nigeria 

terhadap barang-barang manufaktur Cina,untuk meningkatkan kehadiran Cina di 

sektor minyak dan gas alam Nigeria, dan untuk meningkatkan investasinya di 

Nigeria sebagai jembatan memasuki pasar Economic Community of West African 

States (ECOWAS).  

Wakil President Cina-Afrika Development Fund Mr. Hu Shirong 

mengatakan bahwa pemerintah Cina telah mengeluarkan dana sebesar USD $ 5 

Miliyar untuk investasi di Nigeria ketika mengunjungi Bureau of Public 

Enteprises (BPE).
13

 Investasi Cina ini difokuskan pada beberapa bidang yang vital 

di Nigeria, diantaranya adalah sector Power (listrik), Jalan dan Transportasi.  

Untuk sektor power (listrik) Mr. Hu mengatakan Cina dan Nigeria dapat 

mengembangkan sektor ini lebih baik lagi mengingat pengalaman kerja sama 

yang dilakukan kedua negara tersebut bisa menambahkan kapasitas listrik Nigeria 

lebih dari 4 triliun kilowat. Para Investor Dari Asia Menunjuk Nigeria Sebagai 

Target Baru. Para investor Asia di Hongkong sangat optimis dengan pertumbuhan 

prospek di Nigeria dan Afrika secara keseluruhan.  

Kerangka kerjasama perdagangan bebas ini fokus pada 2 main area yaitu 

pertumbuhan ekonomi dan keuntungan investasi. Dalam beberapa dekade terakhir 

investor dari Amerika dan Eropa sudah menanamkan modalnya di Afrika. 

Tercatat selama krisis ekonomi global belakangan ini, tidak ada negara Afrika 

yang mengalami kemunduran perekonomian dan terkena dampak ekonomi global. 

Menghadapi persaingan dengan negara Amerika Serikat dan Eropa lainnya 

maka beberapa alternatif strategi penerobosan pasar Nigeria yang dilakukan oleh 

Cina dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Dengan membuat jaringan distributor besar bersama pengusaha Nigeria. 

2. Memberikan bantuan Technical Assistance kepada patner bisnis di 

Nigeria.  

3. Mengirim pejabat tingginya untuk meloby pemerintah Nigeria agar 

memberikan fasisitas kemudahan sehingga produk-produknya dapatmasuk 

ke pasar Nigeria.       

4. Membuka jaringan Bank di Nigeria. 

5. Membuat sarana informasi (internet) yang menyediakan database atau 

informasi mengenai perdagangan Indonesia dan Nigeria. 

6. Melakukan banyak kegiatan promosi seperti pameran dan iklan koran.  

 

Berdasarkan kerangka kerjasama perdagangan bebas antara Cina dan 

Nigeria, maka pada tahun 2006 Pemerintah Bagian Lagos (Nigeria) telah memberi 

dukungan yang kuat terhadap Proyek Lekki Free Trade Zone (LFTZ) ini. Dimana 

dalam proyek ini lebih memusatkan kepada pengembangan bidang infrastruktur 

khususnya bandara, akses jalan, serta akses jalur pipa gas alam.  Zona 

Perdagangan Bebas Lekki Free Trade Zone (LFTZ) yang dibangun atas kerjasama 

                                                           
13 

Ibid. Hlm 24 
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antara Cina dan Nigeria dimulai pembangunannya di tepi Samudera Atlantik, 60 

kilometer sebelah tenggara Lagos. Zona perdagangan bebas Lekki Free Trade 

Zone (LFTZ) dibangun untuk mendorong perusahaan-perusahaan Cina yang 

memiliki kapasitas produksi besar dan daya saing kuat menanam modal di luar 

negeri dan mendorong kerjasama ekonomi antara Cin dan Nigeria dan 

mewujudkan saling mengisi sumber daya ekonomi antara kedua negara. Berikut 

laporan wartawan kami dari Lagos.  

Lagos merupakan wilayah yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan 

proyek Lekki Free Trade Zone (LFTZ) di Nigeria oleh Cina. Lagos adalah suatu 

kota pelabuhan yang berpenduduk 13 juta orang, dan merupakan pusat ekonomi 

Nigeria, namun ekonomi yang tertinggal telah menghambat realisasi tujuan 

pembangunan kota itu di abad baru. Selesainya pembangunan zona perdagangan 

bebas itu akan sangat meningkatkan taraf industri dan perdagangan kota Lagos 

dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja sehingga mendorong kemajuan 

ekonomi nasional Nigeria.  

Berhubung Nigeria adalah anggota penandatangan Persetujuan Lome, maka 

produk Nigeria dapat menikmati tarif preferensial di pasar Uni Eropa. 

Pembangunan basis perdagangan di Lagos akan dengan mudah meradiasi ke 

seluruh kawasan Afrika bahkan sampai Eropa, Amerika dan Timur Tengah. 

Sementara itu, sebagai negara penghasil minyak terbesar di Afrika dan negara 

pengekspor minyak terbesar nomor lima di dunia, Nigeria memiliki letak geografi 

yang unggul dan pasar yang luas.  

Perusahaan Nari Relays Electric adalah perusahaan besar yang memimpin di 

bidangnya di Cina. Manajer proyek perusahaan itu, Zhang Huanyu yang hadir 

dalam upacara pembangunan Zona Perdagangan Bebas Lekki mengatakan,  

bahwa perjalanan ke Nigeria kali ini sangat bermanfaat, disamping mengenal 

situasi ekonomi serta kehidupan masyarakat dan budaya Nigeria, kami telah 

melakukan survei pula tentang industri perlistrikan setempat. Nigeria sebagai 

negara yang terbesar di Afrika barat sangat potensial dalam investasi di bidang 

perlistrikan.  

Oleh karena itu, proyek The Lekki Free Trade Zone (LFTZ) terletak sekitar 

60 km di sebelah timur Lagos, Disebelah selatan berbatasan dengan Samudra 

Atlantik, dan disebelah utara berbatasan dengan Lagoon Lekki. The Lekki Free 

Trade Zone (LFTZ) merupakan bagian dari rencana multi guna dalam 

pembangunan sebuah kota baru di semenanjung Lekki yang meliputi perumahan, 

perdagangan, industri, logistik dan pengembangan sektor rekreasi serta bandara 

dan pelabuhan.  

Tujuan pengembangan proyek LFTZ adalah untuk mendirikan zona 

ekonomi bebas dan sebuah kota dengan konsep kota internasional dengan multi-

fungsi seperti; industri, perdagangan, pariwisata, rekreasi dan untuk menarik 

investasi asing, menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan 

ekonomi Nigeria. 
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Berdasarkan kerangka kerjasama tersebut, maka kerjasama Cina dan Nigeria 

dalam pelaksanaan proyek The Lekki Free Trade Zone (LFTZ) ini meliputi 

beberapa hal, yaitu: 

 

Tabel 4.1 Proyek The Lekki Free Trade Zone (LFTZ) Cina dan Afrika 

Waktu Tonggak Utama/Penerapan Kebijakan 

Mar 2004 Pembentukan Konsorsium Cina Oleh Cina Railway Construction 

Corportion(CRCC) untuk pembangunan Lekki Free Trade Zone 

(LFTZ) 

May 2005 Pembentukan Komite Pelaksanaan Lekki Free Trade Zone (LFTZ) 

oleh pemerintah Wilayah Lagos 

Sept 2005 Kerangka Perjanjian Kerjasama antara konsorsium Cina dan 

Komite Pelaksanaan 

Jan 2006 Kesepakatan antara Konsorsium Cina, Pemerintahan wilayah 

Lagos, dan Lekki Worldwide Investments Ltd 

Apr 2006 Pengembangan zona Lekki seluas 165km persegi yang dilakukan 

oleh Cina Civil Engineering Construction Corporation(CCECC) 

yang telah disetujui oleh pemerintah Federal Nigeria dan 

Pemerintah wilayah Lagos 

May 2006 Membuat sistem kerjasama patungan di zona Lekki atara Cina 

Civil Engineering Construction Corporation(CCECC), 

Pemerintah Federal Nigeria dan Lekki Worldwide Investments Ltd 

May-Sept 

2006 

Melakukan promosi investasi di Beijing dan Lagos 

Okt 2006 Mengeluarkan Sertifikat hak hunian atas tanah seluas 30km 

persegi untuk jangka waktu 99 tahun yang dikeluarkan oleh 

Gubernur Lagos 

Des 2006 Perjanjian antara manajemen Cina Civil Engineering Construction 

Corporation(CCECC) dan Nigerian Export Processing Zones 

Authority (NEPZA) pada kebijakan preferensial dan insentif untuk 

Lekki Free Trade Zone serta membuat status hukum khusus Lekki 

Trade Zone sebagai Zona Bebas di Nigeria 

Mar 2007 Pekerjaan Konstruksi dimulai untuk membangun akses jalan, 

pagar, dan gerbang pintu utama 

July 2007 Dana pinjaman awal telah disetujui oleh Bank Pembangunan Cina 

cabang Jiangsu sebesar US$ 9 juta 

Nov 2007 Ministry Of Commerce Of Cina (MOFCOM) menyetujui investasi 

yang dilakukan oleh Cina Civil Engineering Construction 

Corporation(CCECC) di Lekki Free Trade Zone sebagai Zona 

kerjasama luar negeri dan perdagangan. 

Dec 2007 Penyampaian rencana pembangunan perkotaan sejauh 30km 

persegi dan rencana pembangunan distrik(kabupaten) untuk tahap 

pertama telah diserahkan kepada pihak berwenang Nigeria. 

Mar-Apr Promosi investasi di Beijing dan Nanjing 
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2008 

Mar 2009 Penyampaian Kerjasama Perdagangan ekonomi di Lekki free 

Trade Zone (LFTZ) (Tahap 1) Studi Kelayakan kepada otoritas 

Nigeria 

July 2010 Penyelesaian pembuatan Gedung Perkantoran, Akses Jalan 

Masuk,Perlengkapan penunjang untuk industri, serta unit-unit 

pergudangan. 

Sumber: Feasibility Study, March 2009 supplemented by World Bank team. 

 

Berdasarkan data tabel diatas, maka sejak tahun 2006 Cina telah fokus 

untuk melakukan kerjasama dengan Nigeria. Menurut Studi Kelayakan pada 

Maret 2009, Pembangunan Tahap I dari Lekki Free Trade Zone (LFTZ) 

diperkirakan memakan biaya $ 5 miliar untuk membangun 30 kilometer persegi 

dari 165 kilometer persegi  dijadwalkan selesai pada tahun 2014.  

Tahap pertama pembangunan ini melibatkan pekerjaan konstruksi dalam 

penyediaan fasilitas infrastruktur yang diperlukan, termasuk pembersihan lokasi 

dan meratakan lahan, akses jalan, pasokan air serta pembuangan air kotor, listrik, 

telekomunikasi, pasokan gas, lokakarya industri, pergudangan / logistik / fasilitas 

penyimpanan, fasilitas umum / fasilitas perdagangan, hunian tempat tinggal dan 

fasilitas perlindungan lingkungan. 

Bentuk kerjasama perdagangan bebas yang dibentuk oleh Cina dan Nigeria 

dalam kerangka kerjasama zona Lekki Free Trade Zone (LFTZ) terdiri dari empat 

jenis kegiatan yaitu sebagai berikut: 

1. Industri ringan; termasuk didalamnya yaitu Industri furnitur, tekstil dan 

garmen, alas kaki dan topi, bahan-bahan bangunan, peralatan-peralatan 

listrik, dan produk konsumen lainnya. 

2. Kendaraan perakitan termasuk bus, truk, traktor, sepeda motor serta 

peralatan konstruksi lainnya. 

3. Pergudangan dan logistik termasuk untuk produk minyak bumi. 

4. Pengembangan Real Estate, keuangan, perdagangan, hotel, rekreasi dan 

binis, serta fasilitas-fasilitas perumahan. 

 

Berdasarkan bentuk kerjasama Lekki Free Trade Zone (LFTZ) tersebut 

maka bentuk industri ringan dan industri perakitan kendaraan didalam Zona 

ekonomi Lekki Free Trade Zone (LFTZ) diharapkan dapat mencapai pasar global 

Economic Community of West African States (ECOWAS) dan secara tidak 

langsung dapat menekan biaya produksi yang tinggi jika diproduksi di Negara 

Cina.  Zona Lekki Free Trade Zone (LFTZ) ini diharapkan dapat menarik 175 

investor dengan total investasi lebih dari US$800 juta. Harapannya adalah 

sebanyak setengah investor berasal dari investor lokal (Nigeria) dan sepertiganya 

lagi adalah investor Cina. 
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Simpulan 

 Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan Cina membuka kawasan Lekki Free Trade Zone di Nigeria 

dalam kerangka kerja sama Special Economic Zone Of Cina pada tahun 2006-

2010 adalah untuk memperluas hegemoni di Kawasan Afrika dan menguasai 

pasar ekonomi Afrika terutama Nigeria. 

 Dalam membuka kawasan Lekki Free Trade Zone di Nigeria dalam 

kerangka kerja sama Special Economic Zone Of Cina maka faktor yang paling 

memotivasi Cina adalah kondisi pasar ekonomi domestik Afrika terutama Nigeria 

yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai negara mitra kerjasama dengan 

beberapa indikator, yaitu: nilai angka impor Nigeria yang cukup besar sekitar 

90%, kebutuhan ekonomi domestik Nigeria yang besar sekitar US$183 Milliar,  

populasi penduduk yang besar sekitar 150 juta penduduk di Nigeria serta 

peningkatan sarana dan infrastruktur ekonomi di Nigeria. Langkah-langkah yang 

dilakukan oleh Cina adalah sebagai berikut: 

1. Pada tahun 2006 pemerintah Cina menyepakati pertemuan antara Cina 

dan Afrika dalam (FOCAC). 

2. Pemerintah Cina bersama MOFCOM menyetujui proposal untuk 

membuka enam zona ekonomi khusus di Afrika; diantaranya di Algeria, 

Mesir, Zambia, Nigeria, Mauritius dan Ethiopia. 

3. Pada tahun 2006 Cina membuka kawasan Lekki Free Trade Zone di 

Nigeria dalam kerangka kerja Special Economic Zone Of Cina. 
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