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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi Tiongkok saat ini tidak terlepas dari peran penting 

pemerintah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah 

dalam melakukan upaya-upaya mendorong perekonomian negaranya dengan 

memajukan pusat industri-industri di Tiongkok, sehingga saat ini industri 

Tiongkok tumbuh pesat dan menjadi negara dengan pemakaian energi terbesar 

di dunia setelah AS. Tiongkok menjadi seperti saat ini dikarenakan peran 

penting pemerintah pada masa lalu dan dilanjutkan oleh para penerusnya saat 

ini walaupun dengan cara yang berbeda. 

Setelah Revolusi Kebudayaan1 berakhir pada penghujung 1970 pemerintah 

Tiongkok memang tidak pernah tinggal diam dalam mengatasi persoalan yang 

biasa dihadapi berbagai negara khususnya dalam menangani masalah 

kemiskinan. Isu tersebut menjadi perhatian utama dalam rencana 

pembangunan di Tiongkok, tetapi hal tersebut tidak semudah yang 

dibayangkan mengingat penduduk Tiongkokyang mencapai lebih dari 1,2 

miliar jiwa dimana sebanyak 85% penduduk miskin tinggal di pedesaan dan 

65% di Tiongkok bagian Barat secara ekonomi kurang menguntungkan 

dibanding wilayah pesisir timur. 

                                                            
1RevolusibesaryangdilakukanolehCinapadatahun 1966-1976 
yangdilakukanolehPartaiKomunisCina yang dipimpinoleh Mao Zedong 
denganperiodeLompatanjauhkedepan.
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Pemerintah Tiongkok pada saat itu mulai melakukan tindakan untuk 

memberantas kemiskinan dengan cara membangun berbagai infrastruktur di 

pedesaan untuk memulihkan perekonomiannya, sehingga pada akhir tahun 

1985 pemerintah Tiongkok berhasil meminimalkan sebagian dari 250 juta 

jiwa penduduk miskin yang tercatat pada tahun 1978. Pada abad ke -20 

Tiongkok berhasil mengurangi angka kemiskinan hanya 32,1 juta jiwa.2

Presiden Hu Jintao dalam sebuah pidato untuk meyakinkan para pemimpin 

perusahaan transnasional, memaparkan kebijakan utama tentang 

pengembangan ekonomi di masa mendatang dan berkomitmen lebih terbuka 

terhadap dunia internasional dan melindungi pengusaha asing di Tiongkok. 

Kemudian pemerintah menyediakan segala kemudahan bagi kerjasama

ekonomi perdagangan luar negeri serta investasi dan menciptakan iklim 

perekonomian yang lebih nyaman di Tiongkok.3Hu Jintao juga menunjukkan 

demi mengembangkan kerjasama ekonomi dan teknologi di Asia Pasifik, 

harus mengutamakan tuntutan dan perhatian kalangan industri.

Pihak swasta yang mendukung perekonomian di Tiongkok adalah para 

investor asing. Semenjak pemerintah Tiongkok membukakan peluang bagi 

para investor untuk menanamkan modal di negaranya, saat ini kota-kota di 

Tiongkok khusunya Taicang diserbu oleh para investor dikarenakan karena 

wilayah tersebut kecil sehingga perlombaan untuk menarik investasi dengan 

daerah lain semakin ketat. Pemerintah memanfaatkan sungai Yangtze dengan 

menetapkan sepertiga wilayahnya di tepi sungai tersebut sebagai zona 
                                                            
2 Tempo: Cinabangkitnyasangnaga, 2012, hal. 57
3Forum “Fortune” memfokuskan perkembangan ekonomi Tiongkok.
http://indonesian.cri.cn/1/2005/05/30/1@29890.htm/23/04/2013.
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pengembangan pelabuhan Taicang, lengkap dengan berbagai sarana dan 

infrastruktur. Hal tersebut terbukti terdapat 1.410 perusahaan beroperasi di 

Taicang dan menghasilkan 148,9 miliar Yuan. Investasi sektor industri 

mencapai 18,42 miliar Yuan, naik 31,1%. Dengan adanya hal tersebut 

pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari meningkatnya pendapatan 

pajak.4

Tahun 2011 Tiongkok mampu mencatatkan angka impor tertinggi pada 

bulan Agustus yang menunjukkan tingginya permintaan dalam negeri di 

tengah melemahnya perekonomian dunia. Dari data yang dirilis oleh 

pemerintah, impor meningkat 30,2 % menjadi US$ 155 miliar atau sekitar Rp 

1.300 triliun. Sementara untuk ekspor juga mengalami peningkatan hingga 

24,5 % yang menghasilkan surplus perdagangan sebesar US$ 17,8 miliar atau 

sekitar Rp 153 triliun.5

Sektor usaha menengah dalam sektor industri ini merupakan perusahaan 

dengan tenaga kerja kurang dari 1000 karyawan dan pendapatan setahun tak 

lebih dari 400 juta Yuan atau sekitar Rp 560 miliar. Sedangkan untuk usaha 

kecil mempekerjakan kurang dari 20 karyawan serta berpendapat 3 juta Yuan. 

Di Shanghai jika seluruh dokumen lengkap, surat izin membuka usaha kecil 

dan menengah bisa didapat hanya dalam waktu kurang dari dua pekan. 

Dengan adanya kemudahan tersebut, setiap hari rata-rata muncul 200 

perusahaan kecil baru di kota tersebut. Sehingga dapat dipastikan Shanghai 

                                                            
4 Ibid, hal:64
5http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110911_chineseimport.shtml, 10/01/2013
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yang saat ini menjadi pusat bisnis keungan di Tiongkok, dimana perusahaan 

kecil dan menengah menguasai 99,7% dari bisnis yang ada di kota tersebut.6

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis dapat membuat rumusan masalah: 

“Bagaimana peranswasta asing bagi perekonomian di Tiongkok di era Hu 

Jintao?”

1.2.1 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dirumuskan  

penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran swasta

asing dalam mengatur perekonomian di Tiongkok.

1.2.2 Manfaat Penelitian

1.2.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk menjelaskan upaya-upaya swasta asing 

di Tiongkok dalam menjalankan roda perekonomian di negara tersebut.

1.2.2.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai 

faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemerintah dan pihak-pihak 

non negara yang mampu bekerjasama dengan baik dalam menjalankan roda 

perekonomiannya.

                                                            
6Tempo: Cinabangkitnya sang naga, 2012, op.cit. hal. 62
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1.3 Penelitian terdahulu

Penelitian Nurhidayat tentang Sosialisme di Venezuela menjelaskan 

bahwa Sosialisme ala Chavez yaitu berusaha mengembalikab kesejahteraan 

rakyat serta menentang keras praktek neoliberalisme di Venezuela. Peneliti 

juga menjelaskan bahwa Chavez sangat menentang adanya pihak asing yang 

ikut campur di negaranya.7 Perbedaan dengan penelitian saya yang 

menjelaskan Sosialisme di Tiongkok, bahwa di Tiongkok pemerintah mau 

menerima pihak asing bahkan mengundang mereka dengan memeberikan 

beberapa kemudahan khususnya untuk melakukan kegiatan ekonomi di 

negaranya.

Penelitian dari Sri Yuliani tentang Liberalisasi Ekonomi dan konsep 

Governance menjelaskan bahwa negara-negara Sosialis komunis sangat 

melecehkan peran pasar bebas karena dianggap hanya menguntungkan kaum 

pemilik modal dan merugikan kaum buruh dan adanya peran pemerintah yang 

sangat dominan.8Perbedaan dengan penelitian saya, bahwa Sosialisme 

ekonomi tidak selamanya menganggap konsep pasar bebas sebagai sesuatu 

yang sangat merugikan bagi negara Sosialis Komunis. Seperti penelitian yang 

saya ambil mengenai Sosialisme di Tiongkok, bahwa perekonomian di 

Tiongkok selain peran pemerintah tetap penting, namum pemerintah juga 

memberikan kesempatan bagi aktor-aktor non negara untuk berpartisipasi 

dalam memajukan perekonomian negaranya.

                                                            
7Nurhidayat, 2012, Sosialisme Abad 21 Studi Kasus: Kebijakan Politik Hugo Chavez, FISIP 
Universitas Sumatera Utara Medan. tidak dipublikasikan.
8Sri Yuliani, Liberalisasi Ekonomi dan Konsep Governance, Studi Administrasi Negara FISIP 
UNS.
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Penelitian dari Syamsul Ma’arif tentang Sosialisme yang menganggap 

negara sebagai representasi publik, maka makna dimiliki dan dioperasikan 

oleh publik berarti kuasa kepemilikan dan operasionalisasinya berada ditangan 

negara. Dalam hubungannya dengan ekonomi, Sosialisme percaya bahwa 

negara perlu mengembangkan perencanaan ekonomi dan pengendalian pasar.9

Hampir sama dengan penelitian saya yang beranggapan bahwa dalam kegiatan 

diberbagai bidang tetap pemerintah memiliki kekuasaan penuh, namun di 

Tiongkok pemerintah masih memberikan ruang bagi beberapa kelompok atau 

masyarakat umum untuk mengadakan kegiatan produksi dan mampu 

berinovasi di negaranya.

Kemudian penelitian yang membahas tentang Kemajuan Ekonomi 

Tiongkok terdapat pada buku yang berjudul “Ekonomi Internasional:  Teori 

dan Kebijakan”10 menjelaskan bahwa hasil dari keterbukaan Tiongkok di 

dalam perdagangan adalah peningkatan ekspor dan impor secara dramatis. 

Pada tahun 1976 ekspor hanya 5,6 % dari pendapatan nasional Tiongkok, dan 

impor hanya 5,3 %. Pada tahun 1987 ekspor meningkat menjadi 15,8 %, 

sementara impor telah meningkat menjadi 17,3 %. Sebagian besar ekspor baru 

Tiongkok adalah manufaktur, bukan bahan mentah, upah yang sangat rendah 

memungkinkan Tiongkok untuk menjadi eksportir yang kompetitif untuk 

barang- barang manufaktur padat karya, dan produk- produk Tiongkok yang 

murah mulai merambah pasaran dunia. 

                                                            
9Syamsul Ma’arif, 2006, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Magister Administrasi Publik 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
10Paul R. Krugmandan Maurice Obstfeld, 1991, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan, 
Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
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Sementara itu, kebanyakan impornya adalah barang- barang modal, yang 

digunakan untuk menopang perluasan pesat kapasitas manufaktur. Produksi 

sektor industri Tiongkok tumbuh dengan menakjubkan, yakni 12 % rata- rata 

setahun antara 1977 dan 1988. Ekspansi manufaktur ini tidak berlangsung 

dengan mengorbankan pertanian. Sebaliknya, produksi pertanian juga 

berkembang lebih dari 6 % rata- rata setahun. 

Dibandingkan dengan dekade sebelumnya, dimana kekacauan politik telah 

melumpuhkan perekonomian, pencapaian ini sungguh luar biasa. Pada tahun 

1989 banyak analisis internasional memperkirakan bahwa Tiongkok akan 

muncul sebagai faktor yang lebih penting di dalam perdagangan dunia.11

Dalam penelitian Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld yang menjelaskan 

mengenai peningkatan ekonomi Tiongkok yang membedakan dengan 

penelitian saya adalah penjelasan mengenai Sosialisme Tiongkok dan juga 

bagaimana awal mula Tiongkok masuk menjadi negara dengan sistem 

Ekonomi Sosialismenya. 

1.4 Landasan Teori dan Konsep

Untuk menjelaskan secara obyektif mengenai peran swasta asing dalam 

perekonomian Tiongkok pada masa pemerintahan Hu Jintao maka penulis 

menggunakan Teori Sosialisme Ekonomi dan Konsep Swasta Asing.

                                                            
11ibid, hal. 308
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1.4.1 Landasan Teori Sosialisme Ekonomi

Tiongkok memfokuskan diri pada pembangunan Sosialis dengan cara 

membebaskan dan mengembangkan tenaga produktif dan ilmu teknologi. 

Kemudian adanya pasar yang berguna bagi kapitalisme tapi juga berguna bagi 

sosialisme juga. Adanya pedoman satu negara dua sistem untuk membebaskan 

Hongkong dan Makao dari kolonialisme dan untuk mengembalikan Taiwan 

pada Tiongkok.

Sosialisme sebagai pandangan hidup dan ajaran kemasyarakatan tertentu 

yang berkeinginan untuk menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian 

hasil-hasil produksi secara merata. Jadi, Sosialisme merupakan paham yang 

memperjuangkan pemerataan, pemilikan sarana produksi dan pemerataan bagi

hasil-hasil produksi.12

Sedangkan Sosialisme sebagai Ideologi politik merupakan suatu 

keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar oleh para pengikutnya 

mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat secara merata tanpa adanya kekerasan. Sosialisme ini timbul dari 

keadaan yang kritis di bidang sosial, ekonomi dan politik akibat revolusi 

industri. Adanya kemiskinan, kebodohan kaum buruh, maka Sosialisme 

berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata.13

                                                            
12Ahmad Romzan Fauzi, 2009, Konsep Sosialisme antara Tan Malaka dan Sukarno, Fakultas 
Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. tidak dipublikasikan.
13http://ilerning.com/index.php?option=com_content&view=article&id=941%3Asosialisme-
sebagai-ideologi-politik&catid=59%3Afilsafat-ilmu&Itemid=84, 13/02/2013.
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Sosialisme lahir untuk menentang kepentingan individu yang ingin 

menguasai segala sesuatu secara pribadi. Paham Sosialisme ini mengusahakan 

industri negara bukan semata-mata untuk mencari keuntungan individu, 

melainkan untuk kepentingan bersama dan untuk mengembangkan sistem 

penyelenggaraan industri yang lebih demokratis, bermanfaat dan 

bermartabat.14

Deng Xiaoping menilai Sosialisme sebagai arah baru untuk kebijakan 

ekonomi di Tiongkok. Sistem Sosialis yang ada akan tetap dipertahankan 

khususnya dalam bidang ekonomi karena menurut Deng, Sosialis adalah suatu 

cara untuk meningkatkan standar kehidupan, bertujuan untuk mengurangi 

kemiskinan dengan tugas pokoknya yaitu mengembangkan kekuatan produksi, 

menciptakan kesejahteraan sosial, dan memenuhi kebutuhan material dan 

kultural bagi rakyat yang lebih baik.15

Ekonomi Sosialis menurut Oskar Lange dan Fred M. Taylor penulis buku 

Teori Ekonomi Sosialisme, melihat ekonomi sosialis dalam arti klasik yaitu 

suatu ekonomi yang hanya mensosialisasikan produksi saja. Kedua penulis ini 

mengakui kebebasan memilih dalam konsumsi dan kebebasan memilih dalam 

hal pekerjaan.16 Menurut Fred M. Taylor dalam tata ekonomi terdapat adanya 

                                                            
14FirdausSyam, 2006, Pemikiranpolitikbaratsejarah, filsafat, 
ideologydanpengaruhnyaterhadapduniake-3: Filosofi Karl Marx, Jakarta, PT BumiAksara, hal. 
268
15Erlina Tantri, PusatPenelitianSumberDaya Regional (PSDR-LIPI), 
“PerkembangandanKekuatanPerekonomianCina”, 
http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/113084948_1411-7932.pdf, 16/06/2012. 
16Oskar Lange& Fred M. Taylor, 1964, TeoriEkonomiSosialisme, Jakarta, Bhratara, hal. 13-14.
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inisiatif swasta yang bebas, pengambilan keputusan mengenai barang-barang 

yang harus dihasilkan.

Dalam negara Sosialis prosedur umum yang tepat dalam menjalankannya 

adalah sebagai berikut:

1. Negara menjamin suatu pendapatan uang bagi warga negara;

2. Negara mengizinkan warganya untuk membelanjakan uang tersebut sesuai 

dengan pilihannya dalam membeli barang yang dihasilkan oleh negara.

Negara Sosialis dalam hal ini diartikan sebagai suatu negara dimana 

pengawasan atas seluruh alat-alat produksi dan tuntutan atas semua pekerjaan 

produksi harus berada dalam pengawasan negara itu sendiri. Dengan kata lain, 

negara adalah satu-satunya produsen yang bertanggung jawab yaitu satu-

satunya badan atau hukum yang diberi kuasa untuk mempekerjakan sumber-

sumber ekonomi dari masyarakat itu.17

Sosialisme pada dasarnya mewarisi tujuan pokok yang sama dari 

kapitalisme yaitu melestarikan kesatuan faktor tenaga kerja dan pemilikan. 

Ancaman utama dari kesatuan ini justru datang dari negara yang berusaha 

untuk menetapkan dan mengatur, jadi negara memainkan peranan suatu badan 

yang berkuasa penuh dalam urusan ekonomi. Tokoh sosialisme dari Inggris 

dan merupakan orang pertama yang menggunakan kata sosialisme, Robert 

Owen dalam buku karangan Dr. Firdaus Syam, M.A. yang berjudul Pemikiran 

                                                            
17Ibid, hal. 35-36.
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Politik Barat sebelumnya adalah seorang kapitalis yang berkembang secara 

mandiri dan telah menjadi kaya raya sebelum mencapai usia 40 tahun. 

Ia menggambarkan dirinya sebagai pencipta keuntungan finansial. Owen 

menyadari bahwa cinta dan persahabatan itu tidak dapat dipahami dalam 

kebencian dan pertikaian. Isu yang muncul dalam perkembangan sosialisme di 

Eropa erat kaitannya dengan masalah ekonomi adalah pemerataan sosial, salah 

satu kekuatan pendorong yakni penentangannya terhadap ketimpangan kelas 

sosial yang diterima oleh negara Eropa. Robert sangat konsen untuk 

mementingkan perbaikan seluruh lapisan masyarakat dan penyelesaian 

permasalahan antara kaum kapitalis dengan buruh. 

Perhatian utamanya adalah kepada perubahan progresif dan undang-

undang serta ingin memperkokoh keadaan yang tidak adil. Melalui Anew 

Society di tahun 1815, menekankan gagasannya kepada perlunya kerja sama 

antara pemerintah, parlemen, gereja dan rakyat, pentingnya akan pendidikan, 

orientasi harus lebih kepada rakyat, mendukung adanya organisasi serikat 

kerja yang mulai tumbuh di Inggris, tidak setuju didirikan yayasan untuk 

diberikan bantuan kepada pengangguran dan tidak setuju apabila negara 

membagi-bagi pekerjaan. Ia menginginkan adanya persamaan dalam 

masyarakat, hierarki dibenarkan hanyalah berdasarkan umur. 

Menurut Marie Charle Fourir dalam buku karangan Dr. Firdaus Syam18, 

M.A. pemikirannya hampir sama dengan Owen, dengan adanya pengaturan 

                                                            
18op.cit, hal: 275
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masyarakat yang diusahakan dengan sedemikian rupa sehingga tiap anggota 

merasa puas dengan bidang pekerjaan yang terbuka luas dimana dia dapat 

menggantikan bidang kerjanya tanpa mengurangi atau menambahkan hasil 

produksi.Sosialime memiliki prinsip-prisip dalam menegakkan suatu 

pemerintahan dan negara dalam mewujudkan kepentingan rakyat keseluruhan.

Posisi swasta dalam teori Sosialisme Ekonomi adalah adanya suatu 

kebebasan bagi masyarakat untuk berusaha menciptakan suatu produk dan 

berinovasi untuk merubah perekonnomian di negaranya, dengan begitu 

mereka puas dengan hasil kerjanya sendiri tanpa ada kekangan dari pihak lain. 

Namun kebebasan tersebut tetap ada batasan dimana pemerintah masih 

menjadi faktor utama dalam memegang kendali dalam struktur perekonomian 

suatu negara.

1.4.2 Ciri-ciri Sosialisme di beberapa Negara

 Sosialisme di Kuba

Pada masa pemerintahan Fidel Castro di Kuba, selama berkuasa dia 

melakukan banyak pembenahan dilingkup pemerintahan Kuba. Salah satunya 

adalah menjadikan Kuba menjadi  negara Sosialis. Di tahun 1961 bersamaan 

dengan pidato May Day, Castro menyatakan bahwa Kuba resmi menganut 

paham Sosialis. Bertahun-tahun di bawah pemerintahan Castro, Kuba terus 

berkembang termasuk di bidang ekonomi. Tahun 1983 pertumbuhan ekonomi 

Kuba mencapai 5%. Dalam bidang pendidikan, Kuba yang hidup di tengah 



13

kemiskinan akibat embargo ekonomi AS masih sanggup menggratiskan 

seluruh biaya pendidikan bagi rakyatnya.19

Terdapat kebebasan pasar dalam Sosialisme di Kuba, sebagai contoh 

sebanyak 320.000 warga Kuba kini mememiliki ijin usaha. Diantaranya, ada 

pensiunan yang mencari penghasilan tambahan, kemudian ada juga beberapa 

orang yang baru saja di PHK dan mencoba bertarung untuk menyambung 

hidup dengan cara mendirikan usaha kecil-kecilan.20

Sosialisme di Kuba didasarkan pada Teori Marxis, yang mengusung cita-

cita yaitu Sosialisme yang anti kapitalisme. Kuba dalam hal ini tidak mau 

didikte dan dijajah oleh Barat dalam bidang Ekonomi, Politik maupun 

Budaya. Kuba juga menolak campur tangan IMF, Kuba membangun negara 

dan rakyatnya dengan mengandalkan kekuatan ekonomi sendiri, bukan dengan 

mengandalkan  utang Luar Negeri. Transisi Kuba menuju Sosialisme adalah 

yang paling cepat dan menyeluruh dibandingkan wilayah manapun di Dunia.

Hal itu dibuktikan dengan adanya Nasionalisasi praktis terhadap semua 

industri dan jasa yang besar kemudian adanya pemberantasan buta huruf dan 

pembangunan pendidikan publik gratis dalam semua tingkat, layanan 

kesehatan gratis dan pengorganisiran organisasi massa yang disiplin dari 

tingkat antar warga ke atas, semua dilakukan dalam waktu sekitar 4 tahun.21

Di sektor swasta, pemerintah memberikan kemudahan perizinan untuk 

orang yang akan membuka usaha mandiri. Pemerintah juga mempersilahkan 

                                                            
19R. Saputro Antonius, 2010, Perjuangan Fidel Castro dalam menggulingkan Rezim Fulgencio 
Batista tahun 1952-1959.
20http://www.dw.de/kuba-lima-tahun-dipimpin-raul-castro/a-152279980, 07/01/2013
21http://www.nefos.org/Mengapa Kuba masih bermakna, 07/01/2013
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pihak swasta untuk mulai merekrut karyawan. Bahkan warga yang dipecat, 

bisa membuka usaha mandiri dan mereka akan mendapatkan akses ke jaminan 

sosial, termasuk membuka rekening bank dan meminjam uang untuk 

memperluas usaha.22

 Sosialisme di Venezuela

Sejak memimpin Venezuela pada tahun 1999, Hugo Chavez telah 

mengganti sejumlah kebijakan ekonomi dan mengharuskan sejumlah 

perusahaan mendukung program sosial agar seluruh rakyat menikmati 

pembangunan. Usahanya adalah dengan membangun pusat perbelanjaan 

khusus dengan harga murah bagi warga miskin, Chavez menyebutnya dengan 

membangun Sosialis abad 21.

Hugo Chavez adalah seorang mantan perwira menengah di Venezuela 

yang prihatin dengan kondisi masyarakat yang ketika itu mengalami segala 

bentuk ketertindasan. Melalui sejarah yang cukup panjang, Chavez akhirnya  

berhasil menjadi seorang Presiden melalui proses pemilu elektoral di negara 

tersebut. Dalam setiap kebijakan politik yang dikeluarkannya, Chavez terlihat 

sangat Sosialis dan anti terhadap AS sebagai simbol dari kedigdayaan 

kapitalisme.

Sosialisme abad 21 adalah sebuah frase yang dipopulerkan oleh Chavez, 

ditandai dengan proses inisiasi sosialisme yang dilakukannya di wilayah 

Amerika Latin. Membangun konsolidasi diantara sesama wilayah Amerika 

Latin dalam upaya mengatasi ketergantungan terhadap AS, memperkuat 

                                                            
22http://m.tribunnews.com/2010/10/26/presiden-raul-castro-permudah-aturan-perusahaan-
swasta/13/02/2013.
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hubungan bilateral dan perekonomian wilayah, yang diberi namaAlternative 

Bolivarian untuk Amerika Latin. Sebuah bentuk boikot terhadap FTAA yang 

disponsori oleh AS. Gerakan ekonomi politik yang dibangun ialah mendorong 

blok perdagangan berorientasi sosial, egaliter dan keadilan bagi kemanusiaan, 

dimana hal tersebut sangat berbeda dengan FTAA yang bergerak untuk 

kepentingan modal internasional dan mengejar liberalisasi mutlak dari 

perdagangan barang, jasa dan investasi.23Rakyat menerima kepemimpinan 

Chavez sebagai orang yang membuka ruang politik bagi publik dan 

memberikan hak-hak ekonominya pada semua orang serta sebagai contoh 

sosok yang anti Neoliberalisme.24

Namun, bagi pihak-pihak swasta di negara ini pemerintah khususnya bagi 

perusahaan-perusahaan minyak swasta di negara tersebut diambil alih atau 

dinasionalisasikan oleh Chavez dan mengharuskan beberapa perusahaan

minyak asing yang beroperasi di Venezuela untuk memperbaharui kontraknya 

atau mendirikan Joint-Venture. Tidak hanya itu saja, tapi juga adanya 

peraturan dari pemerintah tentang pemberlakuan pajak yang tinggi dan royalti 

pendapatan bagi perusahaan-perusahaan asing.25

 Sosialisme di Tiongkok

Sosialis yang dianut Tiongkok adalah dengan menggunakan kepemilikan 

bersama dan menentang adanya kepemilikan pribadi atau swasta karena hal 

tersebut merupakan bagian dari kapitalis. Dengan kehadiran pengusaha-

                                                            
23Nurhidayat, 2012, Sosialisme Abad 21 studi kasus: Kebijakan Politik Hugo Chavez, FISIP-
Universitas Sumatera Utara, Medan.
24Teriana Akbar Yuloh, 2012, Lingkaran Bolivarian: Analisa terhadap Gerakan SosialBaru di 
Venezuela tahun 2001-2003, Universitas Pendidikan Indonesia.
25http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/297/1214/13/02/2013.
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pengusaha swasta ini dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga mampu 

mengurangi pengangguran. Pemerintah menganggap pengusaha swasta 

sebagai kelas kapitalis baru yang merupakan sekelompok orang yang 

membangun sosialisme yang berkarakteristik Tiongkok.26 Ekonomi Sosialis 

Tiongkok berdasarkan paham sosialis, dimana produksi dikuasai oleh kelas 

pekerja dan warga negara, sedangkan pemerintah hanya bertugas untuk 

melakukan konsolidasi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Tiongkok berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para 

pengusaha dari dalam negeri dan bagi investasi asing yang masuk ke 

negaranya. Sejak tahun 1980 an pemerintah mengeluarkan lebih dari 500 

undang-undang dan peraturan-peraturan ekonomi untuk memberikan jaminan 

hukum serta jaminan lainnya bagi investor asing di Tiongkok. 

Dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok, 

kebijakan yang paling penting adalah UU Perusahaan Patungan Tiongkok-

Asing, UU Kerja Sama Patungan Tiongkok-Asing, UU Perusahaan yang 

dimiliki Asing Sepenuhnya dan aturan-aturan pelaksanaan yang terkait. 

Hingga pada akhir tahun 2007, investor asing mendirikan 591.000 perusahaan 

yang didanai asing, dan 450 perusahaan multinasional terkemuka dunia telah 

berinvestasi di Tiongkok.27

1.4.3 Konsep Swasta Asing

Swasta dalam suatu negara adalah segala sesuatu yang terdiri dari berbagai 

macam bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah.Dalam bidang ekonomi, 
                                                            
26Seny Lewi,“Teori 3 perwakilan”FIB UI, 2009, 11/06/2012.
27John Naisbit& Doris, 2010, China’s Megatrends 8 Pilar yang membuatdahsyat China: 
Menapakkan Kaki kePanggungDunia, Jakarta, PT GramediaPustakaUtama, hal. 159-160.  
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ada beberapa jenis swasta antara lain: Perusahaan, Bank dan Organisasi non 

pemerintah lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk 

pemerintah dimana dalam hal ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh 

individual atau milik pribadi.

Swasta asing merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki oleh seseorang 

atau suatu kelompok dari negara lain yang mendirikan usahanya di suatu 

negara tertentu yang bertujuan untuk mengembangkan pasar agar 

jangkauannya lebih luas.

Di setiap negara pasti terdapat macam-macam badan usaha, dan salah 

satunya adalah Badan Usaha Milik Swasta. Badan Usaha Milik Swasta adalah 

badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang/ sekelompok orang. 

Pada badan usaha milik swasta, seluruh modal dimiliki oleh pihak swasta. 

Badan usaha milik swasta didirikan bertujuan untuk mencari keuntungan 

seoptimal mungkin, untuk mengembangkan usaha dan modalnya serta 

membuka lapangan pekerjaan. Selain itu badan usaha ini juga membantu 

pemerintah dalam usaha untuk mengurangi pengangguran serta memberi 

kontribusi dalam pemasukan dana berupa pajak.28

BUMS dapat dibedakan menjadi Perusahaan perseorangan, persekutuan 

firma, perusahaan komanditer dan perseroan terbatas. Perusahaan swastadi 

Tiongkok juga terdapat beberapa jenis seperti Perseroan Terbatas kemudian 

juga terdapat perusahaan yang melakukan joint venture.

                                                            
28http://badanusaha.com/swasta, 27/01/2013.
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1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan peningkatan perekonomian 

Tiongkok melalui peran swasta asing.

1.5.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif 

kualitatif. Metode deskriptif yang dipahami sebagai serangkaian prosedur 

yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian atau subyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat, nilai-nilai dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang penulis peroleh dari berbagai buku, majalah, artikel, serta surat kabar 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terkait dengan teknik penggalian data yang 

harus relevan dengan kebutuhan penelitian dan sumber data yang ada, dalam 

hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka 
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dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur, seperti buku-buku, 

jurnal, majalah, surat kabar dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan 

masalah yang penulis bahas.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data yang 

bersifat kualitatif analisis yaitu analisis yang menggunakan penggambaran 

persoalan berdasarkan fakta – fakta yang ada kemudian menarik suatu 

kesimpulan.

1.5.6 Batasan Penelitian

Batasan waktu penelitian ditetapkan dengan mendasarkan pada data-data 

relevan yang dapat ditemukan sebagai dasar observasi penelitian. Rentang 

waktu data yang ditetapkan sebagai batas waktu penelitian adalah dimulai 

pada masa kepemimpinan Hu Jintao 2002-2012.

1.5.7 Struktur Penulisan

BAB l :Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi serta 

struktur penulisan.

BAB ll :Dalam bab ini akan membahas mengenai Ekonomi Sosialis 

bergaya Tiongkok. Dimulai dengan penjelasan sejarah singkat Tiongkok 

mulai menggunakan sistem Sosialis, kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan perkembangan ekonomi Tiongkok.
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BAB lll :Dalam bab ini peneliti membahas tentang data yang diperoleh, 

yakni terfokus pada peran swasta asing dalam meningkatkan perekonomian di 

Tiongkok pada era Hu Jintao.

BAB lV :Bab ini mengemukakan kesimpulan dari pembahasan dan 

beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut, serta kata penutup 

untuk penelitian ini.
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1.5.8 Alur Pemikiran

Teori :

Sosialisme Ekonomi

       Konsep :

       Swasta Asing

Rumusan Masalah :

“Bagaimana peran 
swasta asing bagi 

perekonomian di Tiongkok
di era Hu Jintao?”

Metode Penelitian : 

Studi Pustaka

Focus:  

Peran swasta asing yang 
terlibat langsung dalam 
proses perekonomian di 
Tiongkok

Locus: 

Kemampuan Tiongkok 
dalam meningkatkan 
perekonomian negaranya


