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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Di dalam hubungan internasional, kepentingan negara akan menjadi dasar 

setiap negara dalam membangun relasi dengan pihak lain. Hal itu tercermin dari 

perilaku negara yang berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi dan 

mencapai kepentingannya karena negara tidak dapat memenuhi kepentingannya 

sendiri. Dengan kata lain, kerjasama harus ditempuh oleh negara baik kerjasama 

ekonomi, kerjasama militer, dan lain lain. Hal tersebut juga ditempuh oleh China 

sebagai negara yang perkembangannya begitu pesat khususnya dalam kerjasama 

ekonomi. 

Reformasi yang dilakukan oleh China pada tahun 1979 telah berhasil 

membuat China mengalami pertumbuhan ekonomi cukup melesat yang disebabkan 

oleh perdagangan dan investasi oleh negara lain.1 Kebijakan open-door policy 

sebagai strategi yang diambil China untuk aktif dalam setiap kegiatan pasar 

dianggap berhasil meningkatkan eksistensi China di lingkup internasional dengan 

tujuan utama China untuk memperbaiki perekonomian negaranya dan beradaptasi 

dengan situasi di lingkungan internasional yang terus berkembang. Kebijakan ini 

diambil sebagai respon atas krisis ekonomi yang terjadi di China saat pemerintahan 

                                                
1John Wong. “China's Economic Reform and Open-Door Policy Viewed from Southeast 

Asia”.  ASEAN Economic Bulletin 11, no. 3 (1995): 269-79. [e-journal] Available at 
http://www.jstor.org/stable/25770556. (accessed 24 January 2019). 
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Mao Zedong yang kemudian digantikan oleh Deng Xiaoping.2 Sebelumnya, China 

merupakan salah satu negara yang sangat tertutup baik secara politik maupun 

ekonomi namun setelah kebijakan tersebut diterapkan, China dibawah 

kepemimpinan Deng mampu melakukan perubahan yang sangat besar dalam 

perkembangan ekonomi dan industri serta berpengaruh terhadap GDP (Gross 

Domestic Product)  negaranya yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 GDP China dari tahun 1990 - 2015    

 Sumber: World Bank (USD Dollar) 

 

Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa China telah berhasil mengembangkan 

perekonomian negaranya yang dibuktikan dari GDP China terus meningkat hingga 

tahun 2015 dan akan terus meningkat setiap tahunnya.  

China terus memperluas hubungan kerjasama dengan negara-negara di dunia 

guna untuk memenuhi agenda internasionalnya khususnya dalam bidang 

perekonomian. Hal ini juga didukung oleh kebijakan luar negeri China, yakni 

                                                
2 Guocang Huan. "CHINA'S OPEN DOOR POLICY, 1978-1984." Journal of International 

Affairs 39, no. 2 (1986): 1-18. Available at http://www.jstor.org/stable/24356571 (accessed 25 
June 2019) 
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‘Building a Harmonious World.3 Harmonious World merupakan konsep yang 

diperkenalkan oleh Presiden China saat itu, Hu Jintao pada tahun 2005 di pertemuan 

PBB. Tujuan yang ingin dicapai oleh China melalui kebijakan tersebut adalah untuk 

mencapai keuntungan bersama, perkembangan kolektif juga mencapai 

kesejahteraan negara dan masyarakatnya.4 Kebijakan ini menjadi orientasi politik 

luar negeri China hingga saat ini dalam melakukan kerjasama dengan negara lain 

sehingga strategi yang diterapkan oleh China tentu harus memiliki keuntungan bagi 

negara dan masyarakatnya.   

Seiring dengan berjalannya waktu, kerjasama yang ada di dunia semakin 

berkembang dan meluas. Kerjasama dengan negara kawasan menjadi salah satu 

bentuk kerjasama yang saat ini menjadi trend di ranah internasional yang ditandai 

dengan munculnya Uni Eropa, APEC (Asia-Pasific Economic Cooperation), dan 

NAFTA (North America Free Trade Area). Hal ini tentu dimanfaatkan oleh China 

untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia. China 

merangkul negara di kawasan Asia sebagai bentuk implementasi kebijakan luar 

negerinya untuk mencapai kepentingan nasional. Salah satu kawasan yang 

dijadikan sebagai target untuk melakukan kerjasama adalah kawasan Asia 

Tenggara.  

Sebagai salah satu kawasan yang sangat strategis, China melakukan 

kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN. ASEAN merupakan 

                                                
3Kem Sambath. “Chinese Harmonious World Policy and Its Implications on Southeast 

Asia”. Ambodian Institute for Cooperation and Peace (CICP). hal. 4. Available from 
http://www.cicp.org.kh/userfiles/file/Working%20Paper/CICP%20Working%20Paper%20No%20
43_CHINESE%20HARMONIOUS%20WORLD%20POLICY%20AND%20ITS.pdf (accessed 24 
January 2019). 

4Ibid. 



 
 

 4 

organisasi berbasis regional dimana anggotanya adalah negara-negara yang berada 

di dalam kawasan Asia Tenggara. Regionalisasi yang dilakukan oleh ASEAN tentu 

memudahkan China dalam membentuk kegiatan kerja sama karena telah mencakup 

10 negara yang menjadi mitra perdagangan China hingga saat ini. Dengan slogan 

‘One Vision, One Identity’, ASEAN menjadi satu kesatuan dalam menjalin kerja 

sama dengan China sehingga di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan harus 

berdasarkan musyawarah bersama. 

Sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia, China memulai kerjasama bersama 

ASEAN melalui ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area). China tentu ingin 

mencapai kepentingan tertentu dalam membentuk kerjasama ekonomi ini baik 

secara ekonomi maupun politik. Tidak menutup kemungkinan bahwa kerjasama ini 

juga diikuti oleh kepentingan politik yang ingin dibawa oleh China. Hal ini 

didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Faturachman Alputra Sudirman 

dimana negara dan pasar tidak dapat dipisahkan satu sama lain dimana negara 

merupakan aspek politik dan pasar merupakan aspek ekonomi.5 Sehingga adanya 

indikasi bahwa China ingin mencapai kepentingan lain melalui kerjasama ACFTA 

yang mempengaruh baik terhadap ASEAN maupun kawasan. 

Di samping itu, China masih memiliki isu Laut China Selatan (LCS) dengan 

beberapa negara ASEAN yang belum mendapatkan titik terang. Tidak dipungkiri 

lagi bahwa China terus berusaha untuk mengejar kepentingannya di LCS terlihat 

dari klaim-klaim yang dilakukannya. LCS sendiri menjadi jalur yang digunakan 

                                                
5 Faturcahman A. Sudirman. 2016. “Ekonomi Politik Internasional: Transformasi Isu dan 

Teori”. Leutikaprio. hal. 3. Available from 
http://www.leutikaprio.com/main/media/sample/EKONOMI%20POLITIK%20INTERNASIONA
L%20-%20SAMPLE.pdf (accessed 24 January 2019). 
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oleh kedua belah pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan pada ACFTA 

untuk keperluan mobilisasi barang. Sehingga, penulis melihat adanya maksud lain 

dalam pembentukan kerjasama ekonomi ini terkait kepentingannya pada LCS. 

Melalui penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana China menggunakan 

ACFTA dalam mencapai kepentingan untuk mendapatkan kedaulatan pada wilayah 

perairan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat bahwa ada kepentingan 

lain disamping kepentingan ekonomi yang ingin dicapai oleh China melalui 

ACFTA. Maka dari itu, penulis akan melihat bagaimana upaya China dalam 

mengejar kepentingan tersebut dalam kerjasama ini. Hal ini sangat menarik untuk 

dibahas karena akan membahas bagaimana kepentingan ekonomi tersebut 

digunakan untuk mencapai mencapai kepentingan politik China. Apa yang 

mendasari China untuk melakukan kerjasama bersama ASEAN dalam ACFTA? 

Apa saja upaya yang dilakukan oleh China serta hasil yang telah dicapai oleh China 

dalam mengejar kepentingan ekonominya melalui ACFTA? Lalu, bagaimana China 

memproyeksikan hasil yang telah dicapai tersebut dalam mengejar kepentingan 

politiknya? 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat adanya kepentingan lain 

yang ingin dicapai oleh China melalui kerjasama ACFTA baik secara ekonomi 

maupun politik. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji penggunaan 

kerjasama ACFTA oleh China dan hasil yang telah dicapai dalam mengejar 
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kepentingan-kepentingan tersebut. Penelitian sebelumnya hanya menjelaskan 

mengenai apa saja yang menjadi kepentingan ekonomi dan politik China dalam 

kawasan Asia Tenggara. Selain itu, penelitian sebelumnya hanya menjelaskan 

kepentingan politik China dalam kerjasama ekonomi tanpa menyebutkan 

pencapaiannya dalam mengejar kepentingan tersebut khususnya melalui ACFTA. 

Maka dari itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana upaya dan hasil apa yang dicapai China dalam mengejar 

kepentingan ekonominya melalui ACFTA? 

2. Bagaimana China menggunakan hasil yang dicapai tersebut untuk 

mengejar kepentingan politiknya di kawasan Asia Tenggara?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini penulis lakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya dan hasil yang telah dicapai China di dalam 

mengejar kepentingan ekonomi melalui kerjasama ACFTA  

2. Untuk mengidentifikasi kepentingan politik China dengan menggunakan 

pencapaiannya pada kepentingan ekonomi melalui ACFTA 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan mengenai kepentingan 

ekonomi dan politik China pada kawasan Asia Tenggara yang dicapai 

melalui kerjasama ACFTA  dengan menggunakan teori neorealisme. 

2. Bagi mahasiswa, dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi 

kepentingan ekonomi dan politik China dalam kerjasama yang dijalin 

dengan ASEAN serta pencapaian kepentingan tersebut melalui ACFTA.  

3. Bagi pemerintah, dapat menjadi sarana untuk membentuk strategi baru 

di dalam menjalin kerjasama dengan China melalui ACFTA  

4. Bagi peneliti lain, dapat menjadi referensi pendukung di dalam 

melakukan penelitian selanjutnya terkait topik bersangkutan 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima 

bagian sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini, penulis menjabarkan mengenai latar belakang dari 

perkembangan China. Penulis juga membahas mengenai kerjasama yang 

dijalin dengan ASEAN yaitu ACFTA. Selain itu, bagian ini berisi pertanyaan 

penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini pada bagian selanjutnya. 
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BAB II KERANGKA BERPIKIR 

Pada bagian ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang berisi literatur acuan 

penulis dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, bagian ini berisi teori dan 

konsep yang akan penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini berisi bagaimana cara yang ditempuh dalam melakukan 

penelitian ini. Bagian ini menjelaskan pendekatan, metode penelitian, dan 

teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisi hasil analisis yang telah dilakukan penulis dengan 

menghubungkan teori dan konsep yang sudah ada. Dalam bagian ini penulis 

menjawab pertanyaan terdapat pada rumusan masalah secara rinci. Penulis 

akan membahas mengenai upaya dan hasil China dalam mengejar 

kepentingan ekonomi melalui ACFTA dan bagaimana China menggunakan 

pencapaian tersebut untuk mengejar kepentingan politik dalam kawasan Asia 

Tenggara. 

  

BAB V KESIMPULAN 

Pada bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan dan 

saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 

 


