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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Amerika Serikat adalah negara super power yang memiliki hegemoni luas 

dibandingkan negara-negara lain.1 Hegemoni Amerika Serikat mencengkeram berbagai 

bidang, seperti ekonomi, budaya, politik luar negeri, dan militer. Hal itu diperjelas oleh 

perekonomian Amerika Serikat yang maju dan berkembang pesat meninggalkan 

negara-negara lain yang menjadi pesaing ekonominya, seperti Inggris, Jerman, dan 

Jepang. Amerika Serikat berhasil menciptakan hegemoninya dikarenakan memiliki 

kekuatan militer yang besar sekaligus supremasi dollar sebagai mata uang global, 

sehingga memegang peran dominan untuk kepentingannya yang telah menimpa seluruh 

dunia. Amerika Serikat bereaksi keras terhadap setiap upaya pemerintahan yang 

berusaha untuk menggantikan dollar, dengan peranan yang dilakukannya mampu 

menjadi sebuah negara yang memiliki power dalam pendominasian berbagai bidang. 

Menurut Francois Perroux2, karakteristik negara hegemon dalam ekonomi dapat 

diukur dari jumlah barang yang dihasilkan dalam transaksi perdagangan internasional, 

pertumbuhan ekonomi yang progresif, tingkat konsumsi yang tinggi, tingkat tenaga 

kerja yang seimbang, dan juga mampu memperluas pengaruhnya dalam transaksi 

internasional. Amerika merupakan contoh negara yang mampu menjadi hegemon 

dalam ekonomi global.3 

1 Chomsky, Noam. 2003. Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance. Henry Holt 

and Company LLC: New York 
2 Simai, Mihali. 1990. Global Power Structure Technology and World Economy in the Late Twentieth 

Century. Pinter Publisher: London. hlm: 34 
3 Ibid 
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Hegemoni Amerika Serikat tidak terlepas dari financial power yang 

dimilikinya, dimana kondisi riil mata uang dollar AS menjadi elemen paling vital dalam 

sistem ekonomi global dan dijadikan sebagai alat hegemoni, khususnya pada negara-

negara dunia ketiga. Amerika Serikat telah memenuhi syarat sebagai negara hegemon 

dengan mata uangnya4. Dollar AS digunakan lebih dari 60% penduduk dunia untuk 

berbagai kepentingan perdagangan internasional.5 Bergsten, menuturkan bahwa lebih 

dari separuh abad Amerika Serikat menggerakkan roda ekonomi. Selama itu pula belum 

terdapat sebuah negara yang menyamai kekuatan ekonomi Amerika Serikat.6  

Saat ini, Amerika Serikat tidak berada dalam posisi untuk dapat mencampuri 

kebijakan negara-negara lain yang ingin mengambil langkah mereka sendiri, terutama 

China. China adalah negara yang mengalami perkembangan menakjubkan terutama 

dalam perekonomiannya. Kehadiran China sebagai kekuatan baru dalam ekonomi 

politik internasional merupakan suatu hal menarik untuk diamati. Sejak berlangsungnya 

reformasi ekonomi China pada dekade 1980-an,7 China membuka diri secara politik 

dan ekonomi, yakni dengan berpartisipasinya dalam perekonomian dunia. Kebijakan 

dilakukan secara evolusioner, melalui liberalisasi kurs mata uang asing, perdagangan 

internasional, dan penanaman modal asing.8 

China melakukan penyesuaian sistem nilai tukar mata uang Yuan (exchange 

rate system), untuk mendukung pertumbuhan perekonomiannya dan menyadari adanya 

inconvertibility Yuan9, yaitu ketidakmampuan mata uangnya untuk dikonversikan 

                                                           
4 Ilyas, Burnadin. 2006. Pertarungan Euro Dollar: Sebuah Pertarungan Hegemoni Ekonomi Politik 

Global. Jurnal Kajian Wilayah Eropa UI, Vol 2 108 
5 Ibid 
6 Hamidi, luthfi. 2003. Dollar VS Euro: Awal Kebangkrutan AS?. Senayan abadi publishing: Jakarta. 

Hlm: 109 
7 Wayne M. Morrison, 2015, China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for 

the United States. Diakses dalam https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33534.pdf . (26/6/2016.19:30 

WIB). 
8 Ibid 
9 Ibid 

https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33534.pdf
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dengan mata uang lain secara langsung dalam transaksi perdagangan internasional. 

Penyesuaian tersebut dengan kebijakan Devaluasi (penurunaan nilai mata uang) Yuan 

dari 5.8 menjadi 8.28 Yuan per satu dollar AS pada tahun 1994.10 Devaluasi Yuan juga 

diharapkan dapat menaikkan ekspor China dan meningkatkan daya saing produk lokal 

terhadap produk impor. China yang baru mencoba tumbuh membutuhkan suasana yang 

kondusif untuk mendukung sektor industri yang baru saja tumbuh terutama industri 

yang berorientasi ekspor. 

Kebijakan devaluasi Yuan mendapat tekanan internasional, banyak kecaman 

dan tuduhan yang dilekatkan kepada China termasuk dicap sebagai "Currency 

Manipulator" oleh Amerika Serikat yang merasa dirugikan akibat dollar AS dijadikan 

patokan mendevaluasi Yuan. Amerika Serikat memandang kebijakan tersebut 

mengakibatkan ketidakseimbangan perdagangan dengan China dikarenakan murahnya 

barang China yang masuk ke pasar Amerika Serikat, sehingga barang Amerika Serikat 

tidak dapat menembus pasar China. Amerika Serikat bersikeras menekan China untuk 

menaikkan nilai mata uangnya dengan harapan menjadi motor pertumbuhan ekonomi 

dunia dan negaranya. Namun, China beranggapan "Melihat kondisi ekonomi 

internasional dan domestik, saat ini tidak ada tren yang mendukung penguatan nilai 

Yuan," ujar pejabat PBOC ( People’s Bank of China ) seperti dikutip Reuters.11 

Secara logika, kebijakan yang dilakukan China menyangkut mata uangnya tidak 

ditentukan oleh kepentingan dunia melainkan kepentingan negaranya. Namun, 

Amerika Serikat berpendapat bahwa nilai Yuan terlalu rendah, sehingga mengganggu 

                                                           
10 Wayne M. Morrison & Marc Labonte, 2013, China's Currency Policy: An Analysis of the  

Economic Issues. Diakses dalam  https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21625.pdf . (24/6/2016. 19:50 

WIB) 
11 Sari, Elisa Valenta. 2015. Devaluasi Yuan Berlanjut, Kurs Rupiah Terendah dalam 17 Tahun. Diakses 

dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150813095658-78-71846/devaluasi-yuan-berlanjut-

kurs-rupiah-terendah-dalam-17-tahun/ . (4/12/2017. 10:52 WIB) 

https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21625.pdf
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150813095658-78-71846/devaluasi-yuan-berlanjut-kurs-rupiah-terendah-dalam-17-tahun/
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150813095658-78-71846/devaluasi-yuan-berlanjut-kurs-rupiah-terendah-dalam-17-tahun/
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ekspor negaranya dan menjadi salah satu kontributor besar terciptanya defisit 

perdagangan dengan China yang berujung hilangnya lapangan pekerjaan di negaranya. 

Hu Jintao mengatakan “bahwa penguatan nilai tukar yuan tidak akan membuat 

perdagangan Amerika Serikat-China menjadi seimbang ataupun menyelesaikan 

persoalan pengangguran dan negaranya bertekad mengarah pada reformasi kebijakan 

nilai tukar mata uang. Ini berdasarkan kebutuhan perkembangan ekonomi China".12 

China mencapai kestabilitasan nilai tukar mata uangnya dengan kemampuannya 

melakukan pegged (penetapan nilai tukar mata uang) nilai tukar 8.28 Yuan per satu 

dollar AS pada 1994-2005, serta mendorong stabilitas harga pada tingkat domestik 

yang sebelumnya terimbas oleh devaluasi Yuan.13 Hal tersebut meningkatkan nilai 

investasi di China setiap tahunnya dan nilai ekspor meningkat pada periode 1994-

2008.14 Peningkatkan investasi dan perdagangan tersebut menjadi tulang punggung 

pertumbuhan ekonomi China. Saat negara-negara di Asia mengalami perlambatan 

pertumbuhan ekonomi akibat krisis ekonomi 1997-1998, pertumbuhan ekonomi China 

tetap berkembang.15 

Menurut PBOC ( People’s Bank of China ), kepemilikan mata uang asing naik, 

perdagangan terus mencetak surplus dan aliran dana investasi yang masuk menaikkan 

cadangan devisa negaranya, sehingga China muncul sebagai kekuatan ekonomi baru 

yang memiliki cadangan devisa terbesar didunia.16 Bagi investor, pertumbuhan 

ekonomi China yang tercepat di dunia merupakan pasar investasi yang menguntungkan. 

                                                           
12 Lumban Gaol, Helen. 2010. Seteru AS dan China Soal Yuan. Diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/04/100409_yuanrow.shtml . (3/1/2017, 00:31 

WIB)  
13 Wayne M. Morrison & Marc Labonte, Loc. Cit. 
14 Wayne M. Morrison, Loc. Cit. 
15 Ibid 
16 Sukarnaprawira, Aa  Kustia. 2009. China:  Peluang  atau  Ancaman.  Jakarta:  Restu  Agung, Hal 

198. 

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/04/100409_yuanrow.shtml
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Pertumbuhan ekonomi China bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan 

pertumbuhan rata-rata perekonomian dunia.17 Hal ini mengindikasikan bahwa pusat 

ekonomi dunia tidak lagi berada di Eropa atau Amerika Serikat, tetapi di Asia. 

Stockholm International Peace Research (SIPRI) menyatakan bahwa China menjadi 

negara terbesar ketiga dunia pengekspor senjata menggantikan posisi Jerman.18  

China juga mendorong agar Yuan masuk dalam mata uang cadangan 

International Monetary Fund (IMF),19 yang saat ini dihuni oleh dollar AS, Euro, 

Poundsterling dan Yen. Hal ini merupakan strategi jangka panjang China untuk 

mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap dollar AS. Dengan masuknya Yuan ke 

dalam keranjang mata uang cadangan IMF akan mendongkrak permintaan Yuan di 

pasar finansial dunia dan menjadi simbol China sebagai negara dengan perekonomian 

terbesar dunia, serta kali pertama dalam sejarah jumlah keranjang mata uang IMF 

ditambah.20 

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut 

perkembangan China menghadapi rivalitasnya yaitu Amerika Serikat. Kebangkitan 

China akan dapat mengakhiri dominasi Amerika Serikat akibat dari ketiadaan kekuatan 

baru yang mampu menandingi Amerika Serikat. Sehingga prediksi China akan menjadi 

“Major Power” baru menggantikan Amerika Serikat akan terwujud dan China akan 

menjadi kekuatan ekonomi politik yang disegani. 

 

                                                           
17 Ibid. 
18 Ervianto, Toni. 2015. Mengukur Kekuatan Tiongkok Alias China: Calon Bos Dunia. Diakses dalam 

https://news.detik.com/kolom/2936068/mengukur-kekuatan-tiongkok-alias-china-calon-bos-dunia . 

(4/12/2017. 10.49 WIB) 
19 Erlangga, Djumena, 2015, Mata Uang  IMF dan Internasionalisasi Yuan. Diakses dalam 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/16/111200026/Mata.Uang.IMF.dan.Internasionalisasi.

Yuan . (21/6/2016.20:30 WIB) 
20 Ibid 

https://news.detik.com/kolom/2936068/mengukur-kekuatan-tiongkok-alias-china-calon-bos-dunia
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/16/111200026/Mata.Uang.IMF.dan.Internasionalisasi.Yuan
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/16/111200026/Mata.Uang.IMF.dan.Internasionalisasi.Yuan
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka timbul permasalahan 

yang akan menjadi fokus pada penulisan ini yaitu “Mengapa China mengeluarkan 

kebijakan devaluasi Yuan?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan penelitian ialah untuk menjelaskan faktor yang 

mempengaruhi China mengeluarkan kebijakan devaluasi Yuan dan menganalisa 

kebijakan devaluasi Yuan sebagai perlawanan China terhadap dominasi dollar AS. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam tulisan ini, dibagi menjadi dua yaitu: Pertama manfaat 

Akademis, diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi sumber informasi ilmiah dan 

sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam studi hubungan internasional. Kedua manfaat 

Praktis, diharapkan tulisan ini dapat menjadi bahan bacaan bagi peneliti lain yang 

tertarik membahas objek yang sama. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian Prasetiyo, Jurusan Manajemen dan Bisnis, Institut Pertanian 

Bogor (ITB) 2012 berjudul “Curency War; Dampak  Kebijakan Fixed Exchange Rate 

China Terhadap  Amerika Serikat (AS)”. Menyoroti masalah kebijakan politik ekonomi 

moneter China dalam bentuk fixed rate, penetapan dan pengaturan nilai tukar Yuan 

terhadap pertumbuhan neraca perdagangan dan perekonomian China. Penelitian 

menggunakan metode deskriptif, menggambarkan dampak kebijakan politik ekonomi 
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moneter China berpengaruh terhadap pertumbuhan neraca perdagangan dan 

perekonomian China, dengan menggunakan pendekatan liberalism. 

Hasil penelitian, kebijakan China dengan fixed exchange rate menjadi masalah 

dunia internasional, dikarenakan fixed exchange rate Yuan masih jauh dibawah nilai 

pasar. Rendahnya nilai Yuan yang ditetapkan berakibat biaya produksi di China lebih 

murah dan berimbas pada harga-harga produk China dengan competitif advantage yang 

lebih murah jika dibandingkan barang-barang yang dihasilkan Ameria Serikat. 

Penetapan fixed exchange rate Yuan terbukti mampu membuat China bertahan selama 

krisis moneter 1997/1998 dan membuat kondisi moneter China stabil bagi pertumbuhan 

ekonomi dan terus tumbuh 10% dari GDPnya.21 

Persamaan penelitian ini dengan peniltian Prasetiyo ialah sama-sama membahas 

tentang kebijakan nilai tukar mata uang yang dilakukan China terhadap Amerika 

Serikat. Perbedannya adalah Prasetiyo menjelaskan tentang Kebijakan Fixed Exchange 

Rate China Terhadap AS, sedangkan penelitian ini menjelaskan kebijakan devaluasi 

Yuan sebagai bentuk counter hegemony China terhadap Amerika Serikat. 

Skripsi Biondi Sanda Sima “Pengaruh Kebijakan Intervensi Nilai Tukar Mata 

Uang Republik Rakyat China terhadap Hubungan Ekonomi Politik Republik Rakyat 

China – Amerika Serikat”, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menggambarkan pengaruh 

kebijakan intervensi nilai tukar mata uang Republik Rakyat China (RRC) terhadap 

hubungan ekonomi politik RRC dan Amerika Serikat (AS). Pembahasan difokuskan 

mengenai perspektif RRC dalam penetapan nilai tukar mata uangnya, bagaimana 

kebijakan tersebut berdampak terhadap ekonomi politik internasional Ameria Serikat, 

                                                           
21 Prasetiyo. 2012. Curency War; Dampak  Kebijakan Fixed Exchange Rate China Terhadap Amerika 

Serikat (AS). Skripsi. Bogor: Jurusan Manajemen Dan Bisnis, Institut Pertanian Bogor. 
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dan bagaimana strategi Ameria Serikat menghadapinya. Metode penelitian deskriptif, 

dengan gambaran umum hubungan ekonomi politik antara RRC dan Ameria Serikat 

sampai pada dampak kebijakan nilai tukar RRC terhadap kedua negara. Alat analisa 

liberal ekonomi politik internasional, yaitu perdagangan bebas (free trade). 

Hasil penelitian, perspektif utama China menjustifikasi kebijakan intervensi 

mata uangnya berasal dari sudut pandang ekonomi, yakni untuk mempertahankan 

pertumbuhan ekonomi, melalui: ekspor, investasi asing, lapangan pekerjaan, dan sektor 

pertanian. Perkembangan ekonomi RRC berkaitan erat dengan aspek sosial serta politik 

dalam negeri. Kebijakan intervensi nilai tukar mata uang RRC memiliki akumulasi 

dampak baik positif maupun negatif terhadap AS. Dampak negatif  berupa 

meningkatnya defisit perdagangan dan angka pengangguran di AS sedangkan dampak 

positif meningkatnya daya beli masyarakat AS dan aktifitas industri AS yang berbasis 

komponen impor dari RRC.22 

Persamaan dengan penelitian Biondi adalah membahas permasalahan yang 

sama tentang kebijakan nilai tukar mata uang China yang berdampak pada AS, 

sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih menjelaskan tentang 

kebijakan devaluasi Yuan sebagai bentuk counter hegemony China, tetapi dalam 

penelitian Biondi lebih menjelaskan pengaruh intervensi nilai tukar mata uang China 

terhadap hubungan ekonomi politik. 

 “Kebijakan Nilai Tukar Mata Uang China 2005-2010” adalah sebuah tesis 

yang dilakukan oleh Zulfiandri. Tesisnya membahas tentang kebijakan nilai tukar mata 

uang China 2005-2010, dengan menggunakan metode eksplanatif dan menggunakan 

                                                           
22 Sima, Biondi Sanda. 2008. Suatu Analisis Pengaruh Kebijakan Intervensi Nilai Tukar Mata Uang 

Republik Rakyat China terhadap Hubungan Ekonomi Politik Republik Rakyat China – AS. Skripsi. 

Makassar:  Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 

Hasanuddin. 
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teori impossible trinity Mundell-Fleming. Hasil dari tesis yang dilakukannya bahwa 

peningkatan posisi China dalam perdagangan internasional menjadi dasar bagi 

pemerintah China untuk menerapkan kebijakan terkait nilai tukar mata uangnya dan 

kebijakan nilai tukar mata uang China tidak dipengaruhi oleh desakan AS. Perubahan 

kebijakan nilai tukar mata uang China dilakukan atas pertimbangan kondisi domestik 

China daripada desakan AS.23 

Perbedaan dengan penelitian Zulfiandri adalah ia menjelaskan kebijakan nilai 

tukar mata uang China 2005-2010, dengan menggunakan teori impossible trinity 

Mundell-Fleming. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan 

devaluasi Yuan sebagai bentuk counter hegemony China terhadap AS, dengan 

menggunakan teori counter hegemony. Namun jika dicari persamaannya ialah sama-

sama membahas tentang kebijakan nilai tukar mata uang China terhadap AS. 

 “Dampak Revaluasi Yuan 2008 Terhadap Penyelesaian Masalah 

Ketidakseimbangan Perdagangan Antara RRC dengan Amerika Serikat” oleh Woro 

Dwi Suryani. Penelitian ini menunjukkan kebijakan moneter berupa revaluasi yang 

dilakukan RRC terdapat unsur politik, terdapat peran negara yang kuat, serta adanya 

konflik dagang antara RRC-AS yang timbul sebagai akibat revaluasi tersebut. Teori 

Moneter (Permintaan Uang) digunakan untuk menjelaskan bahwasannya kebijakan 

revaluasi RRC merupakan salah satu bentuk kebijakan moneter negaranya. Konsep 

Nasionalisme-Ekonomi dan Competitiveness, dengan menggunakan metode deskriptif 

dalam penelitiannya. Hasil penelitiannya ialah revaluasi Yuan tahun 2008 berdampak 

pada penyelesaian masalah ketidakseimbangan perdagangan antara Amerika Serikat 

                                                           
23 Zulfiandri. 2012. Kebijakan Nilai Tukar Mata Uang China 2005-2010. Tesis. Jakarta: Jurusan Ilmu 

Hubungan Internasional Program Pascasarjana. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 

Indonesia. 
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dengan RRC akan tetapi tidak signifikan. Amerika Serikat mengalami defisit neraca 

perdagangan dengan RRC.24 

Perbedaan penelitian oleh Woro Dwi Suryani adalah ia hanya menjelaskan 

kebijakan revaluasi Yuan merupakan kebijakan moneter RRC dan kebijakan tersebut 

memiliki dampak terhadap Amerika Serikat dengan adanya ketidakseimbangan 

perdagangan. Sedangkan dalam penelitian ini, menjelaskan bagaimana kebijakan 

devaluasi Yuan sebagai bentuk counter hegemony China terhadap Amerika Serikat. 

Persamaan dalam penelitiannya ialah membahas mengenai mata uang China. 

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

NO JUDUL DAN 

NAMA PENELITI 

METODE 

PENELITIAN 

DAN ALAT 

ANALISA 

HASIL 

1. Skripsi: Curency 

War; Dampak  

Kebijakan Fixed 

Exchange Rate 

China Terhadap  AS 

(AS) 

 

Oleh: Prasetiyo 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Liberalisme 

 

 Kebijakan Fixed Exchange 

Rate berimbas pada produk 

China dengan competitif 

advantage lebih murah 

dibandingkan produk AS. 

 Kebijakan tersebut 

membuat China bertahan 

selama krisis moneter 

                                                           
24 Suryani, Woro Dwi. 2010. Dampak Revaluasi Yuan 2008 Terhadap Penyelesaian Masalah 

Ketidakseimbangan Perdagangan Antara RRC dengan Amerika Serikat. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan 

Ilmu Hubungan Internasional. Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 
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1997/1998 dan kondisi 

moneter China stabil. 

2. Skripsi: Pengaruh 

Kebijakan Intervensi 

Nilai Tukar Mata 

Uang Republik 

Rakyat China 

terhadap Hubungan 

Ekonomi Politik 

Republik Rakyat 

China – Amerika 

Serikat 

 

Oleh: Biondi Sanda 

Sima 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

Liberalisme, 

Perdagangan 

Bebas (Free 

Trade) 

 Kebijakan intervensi mata 

uang China berasal dari sisi 

ekonomi, yakni untuk 

mempertahankan 

pertumbuhan ekonomi, 

melalui: ekspor, investasi 

asing, lapangan pekerjaan, 

dan sektor pertanian. 

 Kebijakan tersebut 

memiliki akumulasi 

dampak positif maupun 

negatif terhadap AS. 

3.. Tesis: Kebijakan 

Nilai Tukar Mata 

Uang China 2005-

2010 

 

Oleh: Zulfiandri 

Eksplanatif 

 

Pendekatan : 

Impossible 

Trinity 

Mundell-

Fleming 

 Kebijakan nilai tukar mata 

uang China tidak 

dipengaruhi oleh desakan 

AS. 

 Kebijakan tersebut 

dilakukan atas 

pertimbangan kondisi 

domestiknya. 
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 Meningkatkan posisi China 

dalam dunia internasional 

4. Skripsi: Dampak 

Revaluasi Yuan 

Tahun 2008 

Terhadap 

Penyelesaian 

Masalah 

Ketidakseimbangan 

Perdagangan Antara 

RRC dan Amerika 

Serikat 

 

Oleh: Woro Dwi 

Suryani 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

Teori Moneter 

(Permintaan 

Uang) 

Konsep 

Nasionalisme-

Ekonomi 

Konsep 

Competitivenes

s 

 Kebijakan revaluasi Yuan 

tahun 2008 berdampak pada 

penyelesaian masalah 

ketidakseimbangan 

perdagangan antara 

Amerika Serikat dengan 

China. 

 Amerika Serikat mengalami 

defisit neraca perdagangan 

dengan China. 

5. Skripsi: Devaluasi 

Yuan Sebagai Bentuk 

Counter Hegemony 

China Terhadap 

Amerika Serikat 

 

Oleh: Tri Wiyono 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Sistem 

Moneter 

Internasional 

Teori Counter 

Hegemony 

 

 

 

 

Masih dalam penelitian 
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1.5 Konsep dan Teori 

Dalam penulisan ini, penulis akan menjabarkan konsep dan teori yang menjadi 

acuan dasar pengembangan pemikiran. Konsep dasar yang digunakan meliputi konsep 

mengenai Sistem Moneter Internasional, sedangkan teori yang digunakan adalah Teori 

Counter Hegemony. Penulis akan memaparkan dan mengulas mengenai konsep dan 

teori pada sub bab berikut ini. 

1.5.1 Sistem Moneter Internasional 

Suatu kegiatan perekonomian diperlukan suatu sistem yang berguna untuk 

mengatur jalannya sistem perekonomian itu sendiri. Salah satu sistem dalam melakukan 

interaksi dibidang ekonomi ialah Sistem Moneter Internasional (International 

Monetary System)25, merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana stabilitas 

fluktuasi nilai tukar. Sistem moneter internasional juga sebagai penentu arah dalam 

perdagangan global, arus investasi asing, ketergantungan suatu negara dengan negara 

lain dalam melakukan kerjasama ekonomi. Sistem moneter internasional merupakan 

suatu sistem institusional diantara bank-bank sentral dari negara-negara yang menjadi 

anggota IMF (International Monetary Fund). 

Keseluruham sistem moneter ini meliputi beraneka ragam lembaga, instrumen 

finansial, peraturan, dan prosedur yang didalamnya pasar valuta asing berfungsi.26 

Tujuan sistem ini adalah menciptakan suatu lingkungan internasional yang kondusif 

bagi arus lalu-lintas barang, jasa, dan modal antarnegara. Sistem ini juga menciptakan 

suatu pasar valuta asing, menjamin konvertibilitas valuta, dan menjamin likuiditas. 

                                                           
25 Gilpin, Robert. 2001. “Global Political Economy: Understanding the International Economic 

Order”. New Jersey: Princeton University Press. 
26 Ibid 
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Sistem moneter internasional disebut juga sistem kurs devisa yang menciptakan 

kerangka kerja struktural dimana transaksi devisa antarnegara dilakukan.27 

Dalam tulisan The International Monetary System: Past, Present and Future 

oleh Dominick Salvatore28 bahwa sistem moneter internasional merupakan suatu 

aturan, fasilitas serta organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam sistem transaksi 

ataupun pembayaran dalam level internasional. Sistem moneter internasional 

diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni fixed exchange rate dan floating exchange 

rate. Pembagian tersebut diklasifikasikan berdasarkan sistem nilai tukar penetapan 

standar serta aturan mengenai cadangan aset dalam suatu negara. Selain itu, sistem 

moneter internasional harus memenuhi klasifikasi dalam mengatur arus perdagangan 

sekaligus investasi dalam skala global agar keuntungan yang diperoleh dalam sistem 

perekonomian dapat didistribusikan secara adil dan merata ke negara-negara yang 

berada dalam sistem internasional. 

Sistem moneter internasional harus memiliki dan memenuhi tiga syarat 

komponen yang ada29, yakni adjustment, liquidity dan confidence. Adjustment ialah 

suatu metode yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatasi ketidakstablian nilai 

tukar uang dalam suatu negara dan berfungsi untuk menstabilkan perekonomian 

internasional yang meliputi ekspansi ekonomi dan fluktuasi transaksi dalam 

perdagangan internasional. Liquidity ialah cadangan/pasokan dana yang digunakan 

suatu negara dalam melakukan perdagangan domestik maupun internasional dan 

sebagai pengatur cadangan finansial dalam perdagangan internasional. Confidence 

                                                           
27 Jamli, Ahmad. 2001. Dasar-dasar Keuangan Internasional. Yogyakarta: BBFE Yogyakarta. Hal 175 
28 Salvatore, Dominick. 2013. “The International Monetary System: Past, Present and Future”, dalam 

International Economics. John Wiley & Sons. pp.423-462 
29 Ibid 
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ialah suatu metode bersifat regulatif, efisien dan integratif yang direalisasikan melalui 

institusi untuk mewujudkan sistem perekonomian dunia yang stabil. 

Tulisannya yang berjudul International Money Matters, Robert Gilpin (1987)30 

menjelaskan bahwa sistem moneter internasional pertama terjadi pada masa 

standarisasi logam emas sebagai nilai tukar dalam sistem perdagangan dunia. Sistem 

moneter standarisasi emas membutukan bank sentral yang berfungsi sebagai pengatur 

dan pendistribusi dalam menjaga stabilitas nilai tukar, serta membutuhkan seorang 

pemimpin yang memiliki wewenang untuk mengatur stabilitas sistem moneter 

internasional dalam perdagangan dunia. 

Standarisasi emas memiliki konsep dimana negara penganut harus menentukan 

harga emas dalam nilai tukar mata uangnya, kemudian negara-negara dalam sistem 

standarisasi emas akan melakukan kegiatan jual beli emas sesuai dengan nilai tukar 

mata uang yang telah ditetapkan atau disepakati. Jeffrey A Frieden (2006) dalam 

tulisannya yang berjudul The Bretton-Woods in Action31, bahwa masa standarisasi 

emas, bank sentral negara dituntut untuk memiliki cadangan emas serta menjaga agar 

cadangan emas yang tersedia sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki oleh negaranya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika dikaitkan dalam konteks penelitian ini 

ialah China melakukan kebijakan pengaturan sistem nilai tukar mata uang (exchange 

rate system). China menyadari pentingnya pengaturan nilai tukar mata uang untuk 

mendukung perekonomian negaranya. Perekonomian China yang baru tumbuh 

membutuhkan suasana kondusif untuk mendukung sektor industri yang berorientasi 

ekspor dalam transaksi perdagangan internasional. Selain itu, China merumuskan 

                                                           
30 Gilpin, Robert. 1987. “International Money Matters”. dalam The Political Economy of International 

Relations. Princeton : Princeton University Press. pp. 118-170. 
31 Frieden, Jeffrey A. 2006. “The Bretton-Woods in Action” dalam Global Capitalism: Its Fall and 

Rise in the Twentieth Century. New York: W.W. Norton & Co. Inc. pp. 278-300. 
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kebijakan pengaturan nilai tukar mata uangnya guna meningkatkan convertibility 

terhadap mata uang asing lainnya terutama dollar AS. Kebijakan tersebut dapat terlihat 

pada periode 2005-2010 beberapa kali mengalami penyesuaian sistem nilai tukar, yaitu 

Yuan dipatok terhadap dollar pada tahun 2005, hingga Yuan yang dibiarkan 

mengambang namun tetap terkontrol (managed floating exchange rate) hingga 

pertengahan 2008 dan kembali dipatok (fixed exchange rate system) hingga Juni 2010.32 

1.5.2 Teori Counter Hegemony 

Antonio Gramsci adalah seorang Leninisme Italia yang termasuk kelompok 

pemikir neo-marxisme.33 Sumbangan pemikiran Antonio Gramsci telah memperkaya 

teori politik dalam studi hubungan internasional bahkan disebut oleh Muhadi Sugiono 

sebagai teori paling penting pada abad 20.34 Menurut Muhadi, urgensi dari teori 

hegemoni Gramsci adalah kemampuannya menunjukkan krisis hegemoni pasca perang 

dunia dan memberi penjelasan memadai bagaimana transformasi politik pasca perang, 

bahkan lebih jitu daripada teori liberalisme atau realisme atau bahkan marxisme klasik 

dalam menjelaskan kejadian politik internasional pasca perang dunia.35 

Dalam studi Ilmu Hubungan Internaisonal, perspektif Gramscian merupakan 

perkembangan baru dan sudah berkembang dalam hubungan internasional, hal ini 

terlihat dengan munculnya berbagai tulisan tentang politik internasional yang 

menggunakan pemikiran Gramsci sebagai pijakan teoritisnya. Perlu dicatat bahwa 

wilayah operasi pemikiran Gramsci berkutat pada level negara, dimana membahas 

tentang relasi-relasi sosial yang berlangsung di dalam suatu negara. Walaupun  Gramsci 

                                                           
32 Wayne M. Morrison & Marc Labonte. 2011. “Chinas‟s Currency Policy: An Analysis of The 

Economic Issues”. Congressional Research Service. hal. 2-4, Diakses dalam 

http://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21625.pdf . (14/2/2013. 11.43 WIB) 
33 A. Pozzolini. 2006. Pijar-Pijar Pemikiran Gramsci. Yogyakarta: Resist Book. 
34 Muhadi Sugiono. 2006. Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, 

Yogyakarta:Pustaka Pelajar. hal 31. 
35 Ibid., hal 17-18 

http://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21625.pdf
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tidak secara spesifik berbicara tentang hubungan internasional, dia mengatakan bahwa 

logika hubungan internasional tidak jauh beda dengan logika yang berlaku pada level 

negara, seperti kutipan kalimat berikut 36: 

”Do international relations precede or follow (logically) fundamental social relations? 

There can be no doubt that they follow. Any organic innovation in the social structure, 

through its technical military expression, modifies organically absolute and relative 

relations in the international field too”. (Gramsci, 1971: 176). 

Selain itu, teori hegemoni Gramsci memperkaya studi ilmu hubungan 

internasional, karena teori hegemoni sebenarnya sudah ada sebelum Gramsci 

merumuskan pemikirannya.37 Dalam kepustakaan Marxis misalnya, teori hegemoni 

sudah muncul pada tahun 1880 oleh seorang Marxis Rusia bernama Plekanov.38 Teori 

hegemoni Plekanov dibangun sebagai strategi guna menjatuhkan pemerintahan Tsar. 

Hegemoni dalam kontek ini memiliki pengertian sebagai kepemimpinan hegemonik 

proletariat serta perwakilan-perwakilan politik mereka serta aliansi-aliansi dengan 

kelompok lain seperti: kaum borjuis kritis, petani dan intelektual, yang berkeinginan 

sama untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar. 

Hegemoni menurut Gramsci ialah hubungan persetujuan, kesadaran, soft power 

dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.39 Berbeda dengan makna 

dalam bahasa Yunani yang berarti penguasaan satu bangsa terhadap bangsa lainnya 

dengan kekuatan, kekerasan atau hard force. Hegemoni menurutnya merupakan sebuah 

organisasi konsensus dimana ketertundukan dilakukan melalui penguasaan ideologi 

                                                           
36 Gramsci, A. 1971. Selections from the Prison Notebooks. London: Lawrence and Wishart. Hal 179. 
37 Nezar Patria dan Andi Arief. 2003. Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni. Pustaka Pelajar 

:Yogyakarta. hal 42. 
38 Ibid., hal 116 
39 Gramsci. Op. Cit., hal 57-58 
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dari kelas yang menghegemoni, serta hegemoni dapat dilakukan oleh seluruh kelas 

sosial, hegemoni sendiri adalah  dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok 

lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan dapat 

diterima.40 Sebagaimana kutipan kalimat berikut : 

“the supremacy of social group manifest itself in two ways, as ‘domination’ and as 

‘intellectual and moral leadership’ A social group dominates antagonistic groups, 

which it tends to ‘liquidate’, or to subjugate perhaps even by armed force; it leads 

kindred and allied groups. A social group can, indeed must,already exercise 

‘leadership’ before winning governmental power (this in deed is one of the principal 

conditions for the winning of such power); its subsequently becomes dominant when it 

exercises power, but even if it holds it firmly in it grasp, it must continue to ‘lead’ as 

well.” (Gramsci, 1971:57-58) 

Penguasaan tidak dengan kekerasan melainkan dalam bentuk persetujuan  

masyarakat yang dikuasai baik sadar maupun tidak. Hegemoni memiliki dua tahap  

yaitu tahap dominasi dan tahap pengarahan.41 Dominasi paling sering dilakukan 

melalui alat-alat kekuasaan negara seperti sekolah, media dan lembaga negara lainnya. 

Ideologi yang disusupkan merupakan kesadaran yang bertujuan agar ide-ide yang 

diinginkan negara menjadi norma yang disepakati oleh masyarakat. Sesudah tahapan 

dominasi maka tahapan pengarahan dan tunduk pada kepemimpinan oleh kelas yang 

mendominasi. 

Gramsci membagi tiga jenis hubungan sosial dalam masyarakat,42 yakni 

ekonomi, negara (political society) dan masyarakat sipil (civil society). Ekonomi disini 

                                                           
40 Suyanto, Bagong. 2010. Teori Hegemoni Antonio Gramsci. Malang: Aditya Media Publishing. 

Hal.40 
41 Ibid., hal 25 
42 Ibid., hal 45 
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merujuk pada mode of production yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Cara 

produksi tersebut terdiri dari tehnik produksi dan hubungan sosial produksi yang 

ditumbuhkan atas munculnya perbedaan kelas-kelas sosial dalam arti kepemilikan 

produksi. Sementara negara (political society) merupakan tempat praktek-praktek 

kekerasan dan pendirian birokrasi negara. Gramsci mengindentikkan birokrasi negara 

sebagai pelayanan sipil, kesejahteraan dan institusi pendidikan. Sedangkan masyarakat 

sipil (civil society) merupakan organisasi di luar negara dalam sebuah formasi sosial di 

luar bagian sistem produksi material dan ekonomi, yang didukung dan dilaksanakan 

oleh orang atau komponen di luar batasan di atas. 

Gramsci menyebut tiga jenis hubungan sosial dalam masyarakat di atas dengan 

istilah negara integral.43 Negara integral merupakan hasil perpaduan antara sumber 

koersi dalam masyarakat dan tempat kepemimpinan hegemonik, atau sederhananya 

adalah gabungan antara masyarakat politik ditambah masyarakat sipil. Gramsci 

mensyaratkan dua hal dalam negara integral, pertama alat-alat kekerasan, kedua alat 

penegakan kepemimpinan hegemonik seperti pendidikan, agama, media, penerbitan, 

olahraga, budaya, perkumpulan pemuda, dan lain-lain.44 Bahwa aparatus hegemoni 

Gramsci tidak semerta-merta hanya bermain di level kesadaran, ideologi atau 

suprastuktur, melainkan selalu mengikut dibelakangnya alat koersi atau basis struktur 

seperti kapasitas ekonomi, politik, dan militer, dan begitu pula sebaliknya. 

Dari penjabaran tersebut, ketika terjadi keselarasan penerapan antara level basis 

dan supersturktur, maka terjadilah apa yang Gramci sebut sebagai Blok Historis. 

Hegemoni dapat terwujud menjadi sebuah blok historis karena ada peran intelektual. 

Gramsci membedakan dua jenis intelektual yaitu intelektual tradisional dan intelektual 

                                                           
43 Ibid., hal 43 
44 Nezar Patria dan Andi Arief. Op. Cit., hal 144 



20 
 

organik.45 Intelektual organik tersebut dapat berasal dari kelompok borjuis dan 

berpihak pada kepentingan borjuasi itu, atau dari kalangan proletariat serta membela 

kepentingan dan perjuangan kaum proletar. Mereka memberikan perspektif dunia yang 

baru dan menciptakan kesatuan antara bagian bawah dan atas, walaupun harus 

menentang common sense dari cara berfikir tradisional karena memiliki tugas untuk 

memberikan homogenitas atau kesadaran pada lapangan ekonomi, sosial dan politik. 

Keberhasilan hegemoni karena ada intelektual yang membangun suatu blok intelektual 

moral yang memungkinkan lahirnya kemajuan massa. Berbeda dengan intlektual 

organik, intelektual tradisional memiliki karakter otonom, terpisah dari kelompok 

sosial dan lingkaran kaum borjuis. Intelektual tradisional ini seperti golongan 

rohaniawan, manusia literer, filsuf, artis, atau seniman. Namun, Gramsci menekankan 

bahwa setiap orang sebenarnya adalah seorang intelektual akan tetapi tidak semua 

orang menjalankan fungsi intelektualnya di masyarakat.46 

Gramsci memberikan kunci untuk melawan hegemoni, yaitu Counter 

Hegemony (perlawanan atas penguasaan atau pendominasian)47. Gramsci mengatakan 

bahwa titik pertama gerakan perlawanan adalah kesadaran itu sendiri, sehingga counter 

hegemony dapat dikatakan sebagai suatu tandingan wacana bagi ideologi dominan 

untuk melakukan perlawanan atas penghegemonian atau dominasi dengan dasar 

kesadaran, faktor kesadaran merupakan faktor dominan dalam pembentukan kesadaran 

masyarakat.48 Menurut Gramsci counter hegemony yang dilakukan oleh suatu negara 

merupakan sebuah tindakan yang bersifat superstruktur dimana negara mewakili 

kepentingan dan perlindungan rakyatnya terhadap suatu dominasi. Keterlibatan negara 

                                                           
45 Gramsci. Op. Cit., hal 5-6 
46 Ibid., hal 9 
47 Suyanto. Op. Cit., hal 26 
48 Simon, Roger. 1999. Gramsci’s Political Thought : an Introduction . London: Lawrence & Wishart 

Ltd. 
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yang didalamnya terdapat sekumpulan kaum intelektual sebagai pengawal kebijakan 

counter hegemony menampilkan fungsi organisasional dan konektif, sebagai bentuk 

perlawanan. 

Gramsci menawarkan dua strategi untuk melakukan counter hegeomony dan 

mengakiri dominasi,49 yaitu perang gerakan (War of Movement) dan perang posisi (War 

of Position). War of Movement adalah sebuah gerakan yang dilakukan dengan 

mengambil alih langsung negara sebagai struktur tertinggi dalam tatanan masyarakat 

dengan serangan frontal dengan menggunakan kekerasan fisik (Hard Power). Dengan 

pengambilan langsung negara, maka akan merubah hegemoni yang ada melalui struktur 

negara dan menggunakan instrument-instrument negara untuk mengakhiri dominasi. 

Sedangkan War of Position adalah gerakan dalam upaya pengambilalihan atau 

perebutan hegemoni dengan aspek kepemimpinan moral dan kultural (Soft Power) agar 

terbentuk kesadaran untuk melakukan suatu perubahan, sehingga terciptalah sebuah 

historical block baru dengan wacana dominan yang baru juga. Dalam War of Position 

diperlukan penetrasi dan subversi dari berbagai mekanisme penyebaran ideologi yang 

berada di pundak intelektual organik. War of Position terjadi di masyarakat sipil dengan 

menggunakan berbagai unsur seperti sekolah, universitas, penerbitan, media masa, dan 

gereja sebagai alatnya. Bagi Gramsci, War of Position lebih baik pengaruhnya dan 

keberhasilan yang dicapai pun jauh lebih lama. 

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan Counter Hegemony dengan 

strategi War of Position dengan konteks Amerika Serikat adalah sebagai negara 

penghegemon global. Amerika Serikat telah menjadi negara hegemon yang memiliki 

pengaruh besar bagi negara lainnya. Sedangkan China menjadi salah satu negara 

                                                           
49 Ibid. 
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terhegemon yang melakukan perlawanan (Counter Hegemony) terhadap hegemon dan 

dominasi Amerika Serikat tersebut. Dimana saat ini, Amerika Serikat tidak lagi dalam 

posisi satu-satunya negara “Major Power”, dikarenakan posisi China (War of Position) 

yang  telah mengalami perkembangan yang menakjubkan dalam perekonomiannya. 

Sehingga China menjadi kekuatan baru dalam ekonomi politik internasional yang 

menurut para ahli dapat menyaingi kekuatan Amerika Serikat. 

Perkembangan ekonomi China tersebut tidak terlepas dari kebijakan pengaturan 

sistem nilai tukar mata uangnya (Devaluasi Yuan), kebijakan tersebut atas dasar 

kesadaran dari pemerintah China akan pentingnya pengaturan sistem nilai tukar Yuan 

terhadap mata uang asing, terutama dollar AS. Hal tersebut guna terus mendukung 

pertumbuhan perekonomiannya dan menjadikan China saat ini sebagai negara dengan 

ekonomi terbesar kedua di dunia. Kebangkitan China akan dapat mengakhiri dominasi 

Amerika Serikat akibat dari ketiadaan kekuatan baru yang mampu menandingi Amerika 

Serikat. Sehingga prediksi China akan menjadi “Major Power” baru menggantikan 

Amerika Serikat akan terwujud dan China akan menjadi kekuatan ekonomi politik yang 

disegani. Dengan demikian, pemahaman mengenai counter hegemony yang 

dikemukakan oleh Gramsci sesuai untuk menjelaskan bahwa kebijakan devaluasi Yuan 

sebagai bentuk counter hegemony China terhadap Amerika Serikat. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode/Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode eksplanatif, dengan 

menjelaskan kebijakan devaluasi Yuan sebagai counter hegemony China terhadap 

Amerika Serikat. Metode eksplanatif digunakan dalam menganalisa perspektif dalam 

justifikasi kebijakan tersebut sampai pada implikasinya terhadap Amerika Serikat. 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan adalah deduktif, dimana penulisan dimulai 

dengan menjabarkan permasalahan secara umum. Kemudian berdasarkan teori dan 

data-data yang didapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka (library 

research), yaitu mengumpulkan berbagai data dari literatur-literatur seperti jurnal, 

buku, artikel dan media pemberitaan online maupun cetak dengan sumber tervalidasi. 

Data-data yang didapat, digunakan sebagai bahan untuk membantu menganalisa 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan materi dalam penelitian ialah tentang kebijakan devaluasi Yuan sebagai 

counter hegemony China terhadap Amerika Serikat. Batasan waktu secara khusus akan 

difokuskan pada perkembangan kebijakan sistem nilai tukar Yuan dari tahun 2005-

2010, dikarenakan pada periode tersebut Yuan beberapa kali mengalami penyesuaian 

sistem nilai tukar (exchange range system). China melakukan penyesuaian nilai tukar 

mata uangnya sebagai strategi dalam ekonomi negaranya. 
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1.7 Hipotesa 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran Gramsci dugaan 

sementara yang dapat penulis simpulkan ialah kebijakan devaluasi Yuan merupakan 

sebuah counter hegemony China yang dipengaruhi oleh faktor kesadaran dari 

pemerintah China akan pentingnya pengaturan sistem nilai tukar mata uangnya. Hal 

tersebut guna untuk dapat terus mendukung pertumbuhan perekonomian China. Dalam 

konteks War of Position ialah adanya upaya dorongan pemerintah China untuk 

menjadikan Yuan sebagai mata uang cadangan dunia agar dapat digunakan dalam 

transaksi internasional. Dorongan tersebut merupakan sebuah strategi China mengeser 

dominasi dan mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS, dikarenakan posisi 

China saat ini yang menjadi kekuatan baru dalam ekonomi politik internasional yang 

menurut para ahli dapat menyaingi kekuatan Amerika Serikat. 

1.8 Sistematika Penulisan 
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