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Abstract: The Belt and Road Initiative (BRI) is a global economic development instrument, utilized by 

China in 2013 to establish cooperation with different countries in various regions, one of them is the 

Middle East region. China's cooperation in the Middle East region is concentrated on certain 

countries with the abundant energy sources, one of them is Iraq. Iraq has established cooperation with 

China since 2003 focusing on the oil and infrastructure sectors, established strategic cooperation 

under the BRI framework in 2015, and then officially joined China's BRI project in 2019. But behind 

the decision to join the BRI, Iraq itself still has vital problems in the economic, politic, and also security 

sectors. In this research, it was found that there are two aspects behind Iraq's decision to join the BRI, 

namely National Interest and Regionalism. This raises questions as to why Iraq joined China's BRI 

project in 2019. Therefore, this research is expected to examine more deeply about the reason why 

Iraq joined China's Belt and Road Initiative project in 2019.    
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Pendahuluan 

 

Pada masa kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Cina bangkit menjadi kekuatan 

ekonomi dunia yang semakin tak tertandingi. Salah satu kebijakan pembangunan ekonomi 

terkemuka yang dilancarkan oleh Cina adalah Belt and Road Initiative (BRI) yang 

sebelumnya dikenal dengan konsep One Belt One Road (OBOR). Kebijakan ini pertama kali 

dicetuskan oleh Presiden Xi Jinping dalam kunjungannya di Nazarbayev University, 

Kazakhstan pada tahun 2013 (Wei, 2018: 17). BRI bertujuan untuk meningkatan jaringan 

global antara negara maju dengan negara berkembang dan berfokus pada penguatan jaringan 

yang memudahkan aliran perdagangan bebas menjadi efisien serta produktif lalu 

mengintegrasikannya di pasar internasional, baik secara fisik maupun digital (Sindy, 2019: 

53). BRI terbagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama, jalur 

perdagangan darat atau Silk Road Economic Belt yang menghubungkan Cina dengan Asia 

Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, hingga Eropa dengan menggunakan kereta api. Kemudian 

jalur laut atau 21st Century Maritime Silk Road yang menghubungkan Cina dengan kawasan 

Asia Tenggara sampai Afrika melalui pelabuhan. Kedua jalur tersebut menjadi penghubung 

antara Cina dengan berbagai kawasan di dunia, salah satunya jalur perdagangan di kawasan 

Timur Tengah (Wei, 2018: 17).  

Hubungan Cina dengan Timur Tengah terkonsentrasi pada kebutuhan energi, dan 

menjadi salah satu alasan utama BRI diluncurkan pada tahun 2013. Posisi strategis Timur 

Tengah yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika membuat kawasan ini penting bagi 

masa depan BRI, yang direncanakan untuk menempatkan Cina di tengah pusat jaringan 

perdagangan internasional (Camille, 2019: 2). Terkait dengan Irak sendiri, negara ini 

memainkan peran penting dalam BRI, terutama dalam hal sumber daya alam yang melimpah. 

Pada tahun 2017, Cina menjadi pembeli minyak mentah terbesar di dunia untuk memenuhi 

produksi dalam negeri dan terus mengimpor dari berbagai negara, salah satunya melalui Irak. 

Pada tahun 2019, impor minyak dari Irak menyumbang 10 persen dari total impor Cina, 

hanya satu tingkat di bawah Arab Saudi yaitu 16 persen (EIA, 2021). Lokasi strategis Irak di 

persimpangan jalur perdagangan darat Silk Road Economic Belt dan jalur laut 21st Century 
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Maritime Silk Road menjadi sangat penting untuk akses Cina ke pasar Eropa Barat. Cina juga 

melihat peluang dalam pembangunan pembangkit listrik, jalan raya, jembatan, perumahan, 

dan infrastruktur telekomunikasi di Irak. Di sisi lain, Irak juga membutuhkan BRI karena 

proyek ini dapat memperkuat ekonomi Irak melalui investasi moneter dan teknologi yang 

diperlukan untuk mengembangkan ladang minyaknya (Zhongguo, 2018: 66). Selama 

kunjungan diplomatik dengan intensitas tinggi antara kedua negara dari tahun 2015 hingga 

2017, perwakilan Irak menunjukkan minat dan dukungan yang kuat untuk BRI. Pada tahun-

tahun berikutnya, meskipun terjadi perubahan rezim dan ketidakstabilan politik, minat 

pemerintah Irak terhadap BRI tidak dapat dihalangi (MOFCOM, 2022). Pada bulan Maret 

2019, Kementerian Transportasi Irak dilaporkan telah bertemu dengan para pejabat Cina dan 

Asian Infrastructure Investment Bank untuk membahas kerja sama terkait proyek BRI untuk 

mengembangkan kerja sama di bidang transportasi darat dan laut serta mendapatkan dana 

untuk melakukan rekonstruksi negara. Lalu pada bulan September 2019, PM Irak Adel 

Abdul-Mahdi melakukan kunjungan ke Beijing untuk melakukan perjanjian kerangka kerja 

dan mengumumkan bahwa Irak bergabung dalam proyek BRI. Dalam pertemuan  ini, kedua 

belah pihak menandatangani beberapa perjanjian pada bidang yang berbeda, termasuk 

keuangan, perdagangan, keamanan, konstruksi, komunikasi, budaya, pendidikan, dan 

hubungan luar negeri (Arab Weekly, 2021).  

Terlepas dari bergabungnya Irak dalam proyek BRI yang dapat memberikan potensi 

besar terhadap perkembangan ekonominya, namun Irak sendiri masih memiliki masalah 

kronis terhadap tiga sektor yaitu sektor ekonomi, politik, dan keamanan (Kamaran, 2019). 

Berbagai kekurangan di berbagai sektor menimbulkan kekhawatiran apakah Irak bisa 

berhasil atau malah gagal dalam proses implementasinya, terjebak hutang dalam jumlah 

besar, dan malah menimbulkan permasalahan baru. Namun berbagai kekhawatiran tersebut 

tidak menjadi penghalang bagi Irak untuk tetap mempertahankan keputusannya bergabung 

dalam proyek Belt and Road Initiative Cina pada tahun 2019. 

 
Landasan Teoritis 

Kepentingan Nasional (National Interest) 

Teori ini dikemukakan oleh Donald E. Nuchterlein, dimana kepentingan nasional 

diartikan sebagai kebutuhan serta keinginan dari suatu negara berdaulat yang berkaitan 

dengan negara berdaulat yang lain dalam suatu lingkungan eksternal. Nuchterlein 

memaparkan bahwa definisi terkait kepentingan nasional harus dipahami berdasarkan 

elemen-elemen nya yang pertama, perlu pemaparan terkait pemahaman akan kebutuhan 

suatu negara yang mengindikasikan bahwa keputusan terhadap kepentingan nasional ialah 

produk dari proses politik tertentu yang melibatkan pemimpin di suatu negara memiliki 

pengamatan berbeda terkait hal apa yang menjadi daya tarik dari keputusan tersebut (D.E. 

Nuchterlein, 1976: 264). Pemaparan tentang kepentingan nasional oleh Nuchterlein juga 

mengelaborasi adanya kepentingan umum. Dimana proses pencapaian kepentingan negara 

harus berdampak secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada golongan tertentu, birokrasi, 

maupun organisasi yang terdapat di negara tersebut. Terdapat berbagai macam kepentingan 

nasional menurut Nuchterlein yaitu:  

a. Kepentingan ekonomi, berhubungan dengan pemaparan terkait meningkatnya potensi 

perekonomian suatu negara beserta negara lain. 

b. Kepentingan pertahanan, berhubungan dengan pemaparan terkait upaya yang 

dilakukan suatu negara untuk melindungi keselamatan warga negaranya terhadap 

ancaman dari negara lain. 
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c. Kepentingan ideologis, berhubungan dengan pemaparan terkait pandangan tertentu 

yang dimiliki suatu negara dan bagaimana negara mempertahankan dan 

mengaplikasikan pandangan tersebut agar bisa dianut secara menyeluruh 

d. Kepentingan tatanan dunia, berhubungan dengan pemaparan terkait upaya yang 

dilakukan untuk memelihara sistem politik maupun ekonomi internasional agar 

rakyat terbebas dari beragam ancaman. 

 Pemaparan mengenai teori kepentingan nasional menurut Donald E. Nuchterlein, 

digunakan untuk menjelaskan kepentingan Irak dibalik keputusannya bergabung dalam 

proyek Belt and Road Initiative Cina pada tahun 2019. 

  Regionalisme 

 Secara universal, regionalisme dapat diinterpretasikan seperti tindakan, ketaatan, 

maupun persepsi yang bisa mempersatukan pribadi dan kelompok terkait apa yang sudah 

ditetapkan sebagai kawasannya. Mansbaach mempunyai gagasan bahwa region atau kawasan 

diartikan sebagai kategorisasi regional yang dapat dilihat dari faktor korelasi geografis, 

kultur, dan interkoneksi ekonomi yang saling produktif, hingga koneksi dan partisipasi dalam 

organisasi internasional (R.F. Hopkins & R.W. Mansbaach, 1973: 23). Adapun Milner dan 

Mansfield mengidentifikasi kerjasama regional dalam beberapa tipe, yaitu: 

a. Kerjasama fungsional, yang berdasarkan pada subjek-subjek spesifik yang 

ingin diselesaikan antar berbagai negara dalam bentuk kerjasama seperti 

permasalahan energi, kesehatan, hingga transportasi.  

b. Kerjasama ekonomi, yang berdasarkan adanya proses pembentukan satu 

tatanan komersial tanpa adanya orientasi pada tingkat regional terkait   langkah 

yang diambil dalam permasalahan internasional seperti penghapusan 

hambatan dagang. 

c. Kerjasama politik, yang berdasarkan pada suport dan tanggung jawab yang 

dilakukan secara kolektif untuk saling menghormati dalam 

mengimplementasikan nilai dan tindakan-tindakan tertentu. 

d. Kerjasama terkait kebijakan keamanan dan masalah luar negeri. Dalam hal ini, 

pemerintah berkonsultasi secara terstruktur satu sama lain, menjalankan posisi 

bersama pada organisasi internasional, dan bersama-sama dalam mengambil 

tindakan. (E.D. Mansfield & H.V. Milner, 1999: 65). 

Teori regionalisme digunakan untuk memaparkan bagaimana Timur Tengah sebagai 

suatu kawasan yang menjadi salah satu pemicu dibalik keputusan Irak bergabung dalam 

proyek Belt and Road Initiative Cina pada tahun 2019. 

 
Metode Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh 

melalui beberapa literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Data sekunder tersebut 

didapatkan melalui beberapa sumber, seperti laporan tertulis dan dokumen yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah library 

research, yaitu dengan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, yang berbentuk jurnal, buku, makalah, laporan, artikel, 

internet, dan surat kabar. Sedangkan teknik analisis data yang diterapkan merupakan teknik 

analisis kualitatif untuk mengetahui alasan Irak bergabung dalam proyek Belt and Road 

Initiative Cina pada tahun 2019. 
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Analisis dan Pembahasan 

Timur Tengah Sebagai Kawasan Strategis Proyek BRI Cina 

Dalam beberapa tahun terakhir, Belt and Road Initiative telah menjadi pusat perhatian 

dalam hubungan ekonomi antara Cina dengan negara-negara Timur Tengah. Cina adalah 

investor aktif di Timur Tengah bahkan sebelum pembentukan BRI pada tahun 2013 dan 

negara-negara Middle East and North Africa (MENA) dapat menjalin hubungan investasi 

mereka dengan Cina bahkan tanpa afiliasi resmi dengan BRI. Namun, bergabung dengan 

BRI memiliki beberapa potensi keuntungan bagi negara-negara MENA, terutama bagi negara 

yang memiliki sumber minyak. Pemerintah Cina telah menawarkan dukungan keuangan 

yang menarik untuk proyek-proyek BRI. Selain pembentukan Development Bank dan China 

EXIM Bank, yang menyediakan pinjaman untuk proyek-proyek BRI, Cina juga membentuk 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pada tahun 2016 sebagai bank pembangunan 

internasional serupa dengan World Bank, untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di 

negara anggota. Keuntungan lain bergabung dengan BRI adalah akses terhadap teknologi 

canggih Cina. Selama empat dekade terakhir perusahaan-perusahaan Cina telah 

mengembangkan keahlian yang sangat kompeten dalam pembangunan infrastruktur (jalan 

raya, jembatan, rel kereta api, hingga terminal pelabuhan kargo). Cina juga telah membuat 

kemajuan signifikan dalam teknologi komunikasi canggih seperti 5G dan juga layanan satelit 

luar angkasa seperti jaringan navigasi satelit BeiDou (The National, 2020). Minat global 

terhadap BRI meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, per bulan Maret tahun 2020, 

138 negara telah resmi menandatangani perjanjian BRI dengan Cina dan dari daftar ini 

termasuk semua negara-negara MENA kecuali Suriah. Negara-negara MENA yang termasuk 

dalam daftar tersebut antara lain: Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Djibouti, Iran, Iraq, Kuwait, 

Lebanon, Libya, Malta, Maroko, Mesir, Oman, Qatar, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Yaman 

(Green BRI, 2020). 

 Melalui proyek BRI, adanya akses terhadap sumber daya minyak dan gas alam adalah 

alasan utama dibalik ketertarikan Cina terhadap negara-negara MENA. Selain itu, kawasan 

ini juga memiliki posisi strategis dalam jalur transit dan jaringan transportasi BRI. Dalam 

visi BRI Cina, negara-negara partisipan dikelompokkan dalam konsep satu poros dan dua 

sayap. Negara-negara yang berbagi perbatasan internasional dengan Cina merupakan poros. 

Afrika, Eropa, dan Eurasia, termasuk dalam kelompok sayap barat. Sedangkan negara-negara 

Amerika Latin dianggap sebagai sayap timur. Dalam hal ini, negara-negara MENA akan 

menyediakan transportasi darat dan pelabuhan komersial untuk menunjang konektivitas 

negara-negara sayap barat ke Cina dan kawasan lainnya (Deloitte, 2018).  

Negara MENA yang paling vital dalam konektivitas jalur darat (akses jalan raya dan 

jalur kereta api) BRI adalah Iran. Iran menawarkan Cina dan Asia Tengah untuk 

mendapatkan akses ke Irak, Suriah, dan Teluk Persia. Tersedia juga rute alternatif Cina-

Turki-Eropa melalui Iran. Jalur kereta api yang menghubungkan Iran, Kazakhstan, 

Turkmenistan, Uzbekistan, dengan Cina telah beroperasi sejak tahun 2016 tetapi sistem 

transit kereta api Iran membutuhkan peningkatan yang cukup besar agar dapat diakses 

dengan kereta kargo berkecepatan tinggi. Cina telah berpartisipasi dalam beberapa proyek 

untuk memodernisasi jaringan kereta api Iran serta membangun jalur baru agar konektivitas 

melalui jalur darat lebih efisien (China Daily, 2019). Lalu terkait dengan jalur laut, dalam 

beberapa tahun terakhir Cina telah berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan 

beberapa pelabuhan di sekitar Semenanjung Arab. Di kawasan Teluk Persia, perusahaan-

perusahaan Cina terlibat dalam konstruksi dan operasi pelabuhan komersial di Kuwait, 

Oman, Qatar, dan UEA. Cina juga merupakan mitra aktif dalam pengembangan kawasan 

industri (disebut juga sebagai zona bebas industri) di negara-negara ini. Kedekatan jarak 

antara kawasan industri dengan pelabuhan, termasuk terminal kargo modern, membuat 

aktivitas operasional lebih efektif dan bersinergi satu sama lain (Apex Group, 2018). 

Hubungan ekonomi Cina dengan negara-negara MENA juga dipengaruhi oleh 
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pesatnya Cina memperluas hubungan ekonomi dengan Pakistan. Cina telah memberikan 

prioritas tinggi terhadap hubungan ini dan menjadikan Pakistan sebagai salah satu mitra 

utama BRI karena lokasinya yang strategis. Rencana komprehensif untuk hubungan ekonomi 

Cina-Pakistan dalam skema China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) memiliki potensi 

untuk berdampak terhadap hubungan Cina dengan negara-negara MENA secara keseluruhan 

(CPIC, 2022). Konsekuensi dari implementasi CPEC adalah jika CPEC menciptakan rute 

kargo hemat biaya antara Gwadar dengan perbatasan Cina-Pakistan, hal ini akan mengurangi 

inisiatif dari negara-negara teluk untuk menyelesaikan konflik diantara mereka satu sama 

lain dan memilih untuk berfokus terhadap konektivitas dan perdagangan dalam kerangka 

BRI. Jadi, CPEC tidak hanya memberikan potensi besar terhadap negara-negara MENA 

dalam melakukan konektivitas perdagangannya, namun juga memberikan konsekuensi yang 

besar dimana mereka akan berfokus terhadap proyek BRI dibanding menyelesaikan konflik 

dan permasalahan yang terjadi diantara negara-negara MENA itu sendiri terkait aksesibilitas 

dan konektivitas perdagangan 

Bergabungnya Irak Dalam Proyek BRI Cina 

Sebelum proyek BRI dicetuskan, Cina dan Irak telah menjalin hubungan diplomatik 

yang cukup baik, dan melakukan beberapa  kerjasama, khususnya dalam aspek ekonomi 

perdagangan. Hubungan diplomatik kedua negara ini telah dimulai pada tanggal 25 Agustus 

1958. Namun, saat terjadinya krisis saat Perang Teluk tahun 1990, transaksi ekonomi, 

perdagangan, dan militer kedua negara sempat terhenti sesuai dengan resolusi PBB pada 

waktu itu. Setelah Perang Teluk, barulah kedua negara ini menerapkan lagi beberapa 

transaksi perdagangan diawali dengan skema “barter minyak untuk makanan”(Chinese 

Embassy, 2013). Pasca tahun 2003, Irak mulai berkembang sebagai pasar yang menjanjikan 

dan mampu mengakomodasi berbagai jenis kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain 

seperti kerjasama investasi, kerjasama komersial, bahkan kerjasama dalam pelayanan. Dalam 

konteks ini, Cina memandang Irak sebagai pasar yang menjanjikan untuk produk-produknya. 

Setelah perang 2003 dan pencabutan sanksi ekonomi, pasar Irak menjadi lebih mampu 

menyerap barang impor dalam skala besar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan daya beli 

rakyat Irak setelah tahun 2003. Tingkat pertumbuhan penduduk dan penurunan sektor 

manufaktur dan pertanian juga menciptakan permintaan untuk impor. Pada tahun 2018, 

populasi Irak telah mencapai sekitar 38 juta, dengan lebih dari 8 juta tinggal di ibukota, 

Baghdad. Penurunan sektor industri nasional Irak dan ketidakmampuan sektor pertanian 

untuk memenuhi permintaan domestik menyebabkan peningkatan terhadap impor Irak. Cina 

muncul sebagai negara pemasok besar dengan menyediakan produk seperti AC, televisi, pipa 

besi, dan karet ban dengan harga kompetitif untuk rakyat Irak (The Atlantic, 2013). 

 Minyak tetap menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap perdagangan Cina-

Irak. Pada tahun 2013, Cina telah menjadi importir terbesar di dunia dari total minyak bumi 

dan bahan bakar cair lainnya, dikarenakan penurunan dalam hal produksi minyak dalam 

negeri, kapasitas kilang terbatas, dan preferensi untuk penimbunan persediaan yang kurang 

strategis. Oleh karena itu, pendekatan Cina ke Irak merupakan bagian dari strategi yang lebih 

luas untuk mengamankan akses terhadap sumber daya minyak Irak (Iraq Mining, 2017). 

 Irak termasuk diantara lima negara teratas dengan cadangan minyak terbesar di dunia. 

Ladang minyak di Irak secara geografis tersebar di berbagai provinsi di Irak: 15 di Basra, 6 

di Kirkuk, 11 di Maysan, 2 di Thi Qar (Al-Nassrya), 10 di Musil, 5 di Erbil, 5 di Salahadin, 

3 di Wasit, 8 di Diyala, 2 di Karbala, dan satu ladang minyak masing-masing di Baghdad, 

Najaf, dan Alanbar (Al-Shammary,2012). Selain itu, biaya produksi minyak (eksplorasi dan 

pengembangan) di ladang minyak Irak berada di bawah $1 dolar AS per 1 barel karena 

minyak Irak berada dekat dengan permukaan dan tidak mengandung formulasi geologi yang 

kompleks. Hal ini membuat ladang minyak Irak sangat menarik apabila dibandingkan dengan 

biaya operasi di sebagian besar negara-negara Gulf Cooperation Countries (GCC) seharga 

$1-$2 dolar AS, di Rusia $2,5-$4,8 dolar AS, dan di Venezuela $5 dolar AS (Dendi, 2009: 
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24). 

 Investasi Cina di Irak, tidak hanya sekadar sektor minyak namun terdapat kebutuhan 

untuk pengembangan infrastruktur lain di Irak. Kebutuhan Irak akan rekonstruksi di sektor 

lain dikaitkan dengan dampak kehancuran yang disebabkan oleh ISIS yang menduduki 

sebagian besar wilayah di Irak pada saat terjadinya konflik. Beberapa perusahaan Cina 

terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur di Irak, termasuk telekomunikasi, pembangkit 

listrik (terutama yang berbahan bakar gas alam), pabrik semen, dan fasilitas pengolahan air 

dan gas alam. Dalam daftar perusahaan ini termasuk Shanghai Electric, China Building 

Materials Construction, dan China Hydroelectric Power. Menurut Iraq Companies' Registrar 

Authority at the Ministry of Trade, hanya terdapat 9 perusahaan Cina yang bekerja sebelum 

tahun 2003, lalu angka ini meningkat menjadi 58 pada tahun 2017. Peningkatan besar terjadi 

setelah National Investment Commission (NIC) dibentuk pada tahun 2008 untuk 

mempromosikan, memfasilitasi, dan memantau investasi di Irak dalam berbagai sektor 

seperti minyak, listrik, perumahan, dan infrastruktur (Xinhua, 2019). 

 Di sektor pertahanan, hubungan militer Cina ke Irak kembali berlanjut setelah invasi 

AS ke Irak pada tahun 2003. Namun, menurut laporan kedutaan besar Irak di Beijing pada 

tahun 2014, kerjasama militer antara kedua negara selama periode tahun 2003 dan akhir 2013 

hanya terbatas pada penandatanganan kontrak persenjataan dan kontrak lain yang terkait 

dengan “peralatan perlindungan bahan kimia, biologis dan nuklir, amunisi infanteri, 

peralatan komunikasi, dan kendaraan militer”. Hubungan militer antara Cina-Irak kemudian 

berkembang menjadi hubungan strategis pada tahun 2015 ketika kemitraan strategis Cina-

Irak ditandatangani selama kunjungan Perdana Menteri Irak, Haider Al-Abadi ke Beijing. 

Kemitraan strategis tersebut mencakup lima Memorandum of Understanding. Memorandum 

keempat berfokus pada “kerjasama militer antara kedua negara”, dimana Cina berjanji untuk 

memperluas kerjasama militer dengan Irak dan memberi Irak peralatan militer yang 

dibutuhkan Irak untuk memerangi ISIS, termasuk CH-4B (drone) Cina. Setelah itu, 

kerjasama militer Cina-Irak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu 

contohnya, dimana Cina memasok drone untuk pasukan Irak dalam perang mereka melawan 

ISIS. Drone ini kemudian digunakan oleh pasukan Irak untuk mengumpulkan informasi 

terkait teroris yang mengendalikan sebagian wilayah Irak (BBC News, 2015). 

 Setelah menjalin hubungan di bidang energi, infrastruktur, dan perdagangan, sejalan 

dengan apa yang dijelaskan dalam China's Arab Policy Paper, Cina sangat ingin memperluas 

ruang lingkup kerjasama-nya dengan Irak. Hal ini terlihat jelas dimana Cina dan Irak terlibat 

dalam Strategic Partnership yang ditandatangani pada tahun 2015 yang meningkatkan 

hubungan antara kedua negara dalam sektor yang berbeda seperti diplomasi, ekonomi, 

energi, militer, dan teknologi (Gov CN, 2015). 

 Dengan kondisi Cina yang memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia, para pemangku 

kepentingan di Irak menganggap Cina sebagai negara yang mampu untuk terlibat dalam 

program-program substansial dalam sektor investasi internasional serta bantuan 

pembangunan dalam hal rekonstruksi infrastruktur. Hal itu terbukti dalam kunjungan 

Perdana Menteri Irak, Adil Abdul Mahdi, ke China pada September 2019 untuk melakukan 

perjanjian kerangka kerja dan mengumumkan bahwa Irak bergabung dalam proyek BRI. 

Cina dan Irak menandatangani delapan perjanjian dalam beberapa bidang, termasuk 

keuangan, perdagangan, keamanan, konstruksi, dan urusan luar negeri untuk lebih 

ditingkatkan antara kedua negara. Dalam kunjungan ini, Presiden Cina, Xi Jinping, 

menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara Cina dengan Irak serta menekankan bahwa 

kedua negara akan bekerja sama terutama dalam proyek minyak dan infrastruktur (Xinhua, 

2019). 
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Alasan Irak Bergabung Dalam Proyek BRI Cina 

 
1. Kepentingan Nasional (National Interest) 

1.1.  Kepentingan Ekonomi 

Selama masa jabatan Perdana Menteri (Mustafa Al-Kazemi) pada tahun 2020, ia 

menjelaskan bahwa pelabuhan Al-Faw akan menjadi pelabuhan strategis terbesar di jalur laut 

Maritime Silk Road sebagai bagian dari proyek BRI di Irak, terutama karena rampungnya 

pembangunan pelabuhan tersebut akan mengakomodasi kapal-kapal dagang yang besar 

dengan fasilitas memadai, sehingga pelabuhan tersebut diperkirakan akan mengubah peta 

transportasi laut global, dengan menghubungkannya dengan rute darat di wilayah Sinjar serta 

terhubung ke pelabuhan komersial di Istanbul menggunakan jalur laut. Dengan ini, 

Pelabuhan Al-Faw dianggap sebagai pesaing terberat bagi pelabuhan Mubarak di Kuwait dan 

mempersempit potensi jalur laut ke Pelabuhan tersebut, serta akan mengubah rute 

perdagangan menjadi dominan di wilayah Irak dibandingkan negara-negara GCC lainnya 

(Seatrade Maritime, 2021). 

Penyelesaian proyek Pelabuhan Al-Faw akan menjadi titik penyambung yang penting 

dalam jalur laut Maritime Silk Road, yang akan memunculkan persaingan sengit diantara 

negara-negara GCC. Hal ini berpotensi terjadi karena negara-negara GCC lainnya akan 

khawatir mengenai pergerakan Irak dalam mendominasi sektor pelabuhan di Timur Tengah 

dan penyelesaian proyek pelabuhan Al-Faw akan memberikan porsi keuntungan yang besar 

bagi Irak dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini. 

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa bergabungnya Irak dalam BRI akan 

berdampak positif, karena akan mengembalikan peran pentingnya dalam sektor ekonomi dan 

perdagangan dan meningkatkan intensitas hubungan Irak dengan negara-negara yang berada 

di jalur yang sama. Upaya harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis 

seperti pembangunan pelabuhan Al-Faw yang akan menyediakan rute yang pendek dan biaya 

yang murah untuk mengangkut logistik dalam perdagangan BRI di Timur Tengah.  
1.2.  Kepentingan Pertahanan 

Di sisi kepentingan pertahanan, hubungan militer antara Cina-Irak baru terlihat pada 

tahun 2015 ketika kemitraan strategis Cina-Irak ditandatangani selama kunjungan Perdana 

Menteri Irak, Haider Al-Abadi ke Beijing. Salah satu contohnya, dimana Cina memasok 

drone untuk pasukan Irak dalam perang mereka melawan ISIS. Drone ini kemudian 

digunakan oleh pasukan Irak untuk mengumpulkan informasi terkait teroris yang 

mengendalikan sebagian wilayah Irak (BBC News, 2015). Hal ini tentu menjadi salah satu 

faktor yang krusial mengingat kepentingan ekonomi tidak dapat dicapai dengan maksimal 

apabila berbagai faktor ancaman terhadap sektor ekonomi dan perdagangan di Irak (dalam 

konteks ini adalah keamanan terhadap infrastruktur dan ladang minyak Irak) tidak dapat 

diatasi dengan baik. 

 
2. Kerjasama Dalam Lingkup Regional 

2.1.  Kerjasama Fungsional 

Dalam tipe kerjasama fungsional, Irak menjalin kemitraan strategis dengan beberapa 

negara-negara GCC dalam hal optimalisasi pengelolaan energi yang bertujuan agar Irak bisa 

terlepas dari kondisi ketergantungan energi dengan negara lain. Kemampuan Irak untuk 

mengatasi krisis listrik sangat rendah ditambah dengan kurangnya efisiensi dalam 

menggunakan bahan bakar untuk menghasilkan daya. Dari aspek suplai energi, Irak butuh 

memperluas pangsa pasar energi terbarukan, terhubung ke jaringan kelistrikan negara-negara 

GCC, dan sumber impor gas alam yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi 

di Irak. Sedangkan dari aspek kebutuhan energi, diperlukan strategi nasional untuk menjamin 

kebutuhan energi yang sehat dan berkelanjutan di sistem negara ini. Dan salah satu cara untuk 
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mengimplementasikan strategi energi yang stabil adalah akses terhadap investasi dan sumber 

finansial internasional (Sara, 2020). 
2.2. Kerjasama Ekonomi 

 Dalam tipe kerjasama ekonomi, perkembangan hubungan Irak dengan negara- negara 

GCC menjadi salah satu faktor regional yang mendorong Irak untuk bergabung dalam proyek 

BRI. Namun, negara-negara GCC masih memiliki beberapa tantangan untuk menampilkan 

diri mereka sebagai mitra ekonomi maupun energi yang bisa diandalkan bagi Irak. Volume 

perdagangan antara Irak dengan negara-negara GCC tidak dapat bersaing dengan jumlah 

perdagangan Irak-Iran. Juga dalam hal soft-power, beberapa negara GCC tidak dapat 

bersaing untuk mendapatkan pengaruh diantara mayoritas Syiah di seluruh spektrum sosial 

dan politik di Irak. Dalam hal ini, langkah yang diambil Irak untuk bergabung dalam proyek 

BRI Cina adalah salah satu cara yang dilakukan Irak agar dapat mendiversifikasikan 

hubungan ekonomi dan perdagangan nya.  

 

Kesimpulan 

Irak memiliki kepentingan nasional dalam sektor ekonomi dan pertahanan dibalik 

keputusannya bergabung dalam BRI. Di sektor ekonomi, proyek strategis seperti 

pembangunan pelabuhan Al-Faw akan menyediakan rute yang pendek dan biaya yang murah 

untuk mengangkut logistik dalam perdagangan BRI di Timur Tengah. Dengan ini, Irak 

perlahan memperluas potensi ekonominya dan melebarkan sektor non-minyak yang selama 

ini membuat Irak terkekang untuk memanfaatkan peluang di sektor lainnya. Lalu  di sektor 

pertahanan, Irak melakukan kerjasama strategis dengan Cina terkait aspek counter-terrorism 

sebagai respon Irak atas krisis yang ditimbulkan oleh ISIS yang menguasai sebagian besar 

wilayah Irak termasuk beberapa ladang minyak strategis yang berada di Irak dalam periode 

waktu 2014-2018. Dengan adanya kestabilan dalam sektor keamanan minyak, akan 

memberikan ruang lebih bagi pemerintah Irak untuk mengembangkan sektor lainnya. Maka 

dari itu, sektor ekonomi dan pertahanan berjalan beriringan dalam proses pencapaian 

kepentingan nasional Irak dibalik keputusannya bergabung dalam BRI. 

 Selain adanya faktor kepentingan nasional, regionalisme juga menjadi salah satu 

faktor dibalik alasan Irak bergabung dalam BRI. Adanya kerjasama fungsional berupa 

kemitraan strategis yang terjalin antara Irak dengan negara GCC dalam sektor energi pada 

akhirnya membuat Irak berada dalam kondisi ketergantungan. Kondisi ketergantungan Irak 

terhadap gas alam dan energi listrik negara-negara GCC mendorong Irak untuk mencari 

strategi alternatif lain yaitu investasi internasional untuk mengembangkan sendiri sektor 

energi nya agar Irak terlepas dari kondisi ketergantungan energi dengan negara-negara GCC. 

Sedangkan di sisi kerjasama ekonomi, Di sisi kerjasama ekonomi, membaiknya hubungan 

Irak dengan negara-negara GCC seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar dalam sektor 

ekonomi dan perdagangan dirasa masih belum cukup untuk membuat Irak terlepas dari 

ketergantungan nya dengan Iran. Hubungan perdagangan Irak-Iran masih terlalu tinggi untuk 

disaingi negara-negara GCC. Potensi adanya agenda regional dari negara-negara GCC juga 

membuat Irak harus menambah opsi terkait hubungan ekonomi dan perdagangan nya. Dalam 

hal ini, langkah yang diambil Irak untuk bergabung dalam proyek BRI Cina pada tahun 2019 

sebagai alternatif Irak untuk mendiversifikasikan hubungan ekonomi, perdagangan, maupun 

sektor energi nya, serta sebagai upaya untuk mencegah Irak terjebak agenda regional dan 

melepaskan ketergantungan terhadap Iran dan negara-negara GCC. 
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