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BAB II 

KEBIJAKAN INVESTASI ASING PRO TIONGKOK SEBAGAI SOLUSI 

PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DI ERA 

JOKO WIDODO 

 

 

Percepatan pembangunan ekonomi merupakan salah satu misi yang 

hendak dicapai dalam tahun kedua masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

Hal tersebut dianggap penting karena adanya penurunan grafik pertumbuhan 

ekonomi sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Investasi asing 

menjadi elemen yang terus ditekankan dan dianggap penting dalam merangsang 

pembangunan ekonomi di dalam negeri. Tiongkok dipandang sebagai mitra 

strategis di bidang investasi asing. Hubungan yang strategis antara Indonesia 

dengan Tiongkok melalui pembuatan kebijakan investasi menjadi strategi 

pemerintah dalam memperoleh investasi masuk dalam jumlah yang besar dan 

dalam kurun waktu yang cepat. 

 

2.1 Misi Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

 Indonesia berada di bawah era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak 

tanggal 20 Oktober 2014. Dibawah kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo 

memiliki agenda pembangunan nasional “Nawa Cita” yang memiliki sembilan 

agenda prioritas  untuk pembangunan di dalam negeri. Visi Nawa Cita tersebut 

merupakan serangkaian tujuan utama yang hendak dicapai oleh pemerintah 
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Indonesia dalam kurun waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2014 hingga 

tahun 2019. Adapun sembilan agenda prioritas dalam Nawa Cita Presiden Joko 

Widodo yaitu sebagai berikut: 

a. Menghadirkan kembali negara yang melindungi dan memberikan rasa 

aman pada seluruh rakyatnya 

b. Membangun pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 

c. Membangun daerah – daerah pinggiran dalam kerangka negara kesatuan. 

d. Reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, 

bermartabat, dan terpecaya 

e. Meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia 

f. Meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia dan daya saing produk 

di pasar internasional 

g. Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui optimalisasi sektor strategis 

ekonomi domestik 

h. Revolusi karakter bangsa 

i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 

Dalam tahun pertama pemerintahan Joko Widodo yakni tahun 2014 

hingga tahun 2015 menjadi tahun awal yang difokuskan pada pembangunan 

fondasi atas sembilan visi yang telah dicanangkan tersebut. Sedangkan tahun  

kedua yakni tahun 2016 hingga tahun 2017 merupakan tahun percepatan 

pencapaian visi yang telah dicanangkan dalam Nawa Cita dan menjadi tahap 
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lanjutan dari pembangunan di tahun pertama.
1
 Target pembangunan di setiap 

tahun tersebut bertujuan untuk mempermudah pemerintah dalam mencapai target 

atas sembilan agenda nawa cita yang telah dicanangkan.  

Pembangunan ekonomi nasional merupakan aspek yang paling ditekankan 

dalam agenda Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Hal tersebut didasarkan dua dari 

sembilan visi Nawa Cita berfokus pada pembangunan ekonomi nasional. Kedua 

visi pembangunan ekonomi dalam Nawa Cita tersebut yaitu
2
: 

“ Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama 

bangsa-bangsa Asia lainnya” 

“Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik” 

 Terkait dengan dua visi pembangunan ekonomi yang tercantum dalam 

Nawa Cita, terdapat pula program turunan dari visi tersebut yang merupakan 

serangkaian upaya untuk merealisasikan visi dalam Nawa Cita. Program turunan 

tersebut kemudian dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) yang telah secara resmi diluncurkan pada 8 Januari 2015.
3
  

Keseluruhan program turunan tersebut dimulai dari tahun 2015 dan merupakan 

upaya realisasi pencapaian visi Nawa Cita pembangunan khususnya pembangunan 

ekonomi hingga tahun 2019.  

                                                           
1
 Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi – JK,diakses dari 

http://www.kemlu.go.id/Buku/KSP_2_Tahun_Jokowi_JK_Kemlu.pdf  (25/ 11/ 2017, 13.15 WIB) 
2
Ibid. 

3
 UNDP Indonesia Country Office, Konvergensi Agenda Pembangunan: Nawa Cita, RPJMN, dan 

SDGs‟, hal. 1 diakses dari 

http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2015/doc/publication/ConvFinal-Id.pdf?download 

(25/ 11/ 2017, 14.20 WIB) 

http://www.kemlu.go.id/Buku/KSP_2_Tahun_Jokowi_JK_Kemlu.pdf
http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2015/doc/publication/ConvFinal-Id.pdf?download
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Dalam tahun pertama kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo memulai 

pembangunan ekonomi dengan tekad pembangunan fondasi yang berlandaskan 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Nawa 

Cita. Terdapat tiga kebijakan fundamental yang terapkan dalam program 

pembangunan ekonomi nasional yaitu mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke 

produksi, subsidi tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan, dan mendorong 

pembangunan yang lebih merata di luar pulau Jawa.  

Selama satu tahun pertama, pemerintah Indonesia membangun fondasi 

perekonomian yang kuat melalui tiga kebijakan diatas ternyata masih belum 

mampu merangsang pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Menteri Keuangan 

Bambang Brodjonegoro dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa di tahun 

pertama kepemimpinan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 

lemah dan masih belum dapat dikatakan bangkit dari gejolak pelemahan ekonomi 

global yang terjadi di tahun 2015.
4
 Kondisi tersebut mendesak pemerintah 

Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis melalui percepatan 

pembangunan ekonomi. 

 Pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Joko Widodo mengalami 

penurunan sejak awal kepemimpinannya. Pada Tahun 2014 pertumbuhan 

ekonomi Indonesia menurun sebesar 0,6 persen dari periode sebelumnya. Pada 

tahun 2015 presentase pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih mengalami 

penurunan yakni sebesar 0,1 persen.  Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi 

                                                           
4
 Aryojati Ardipanto, Satu Tahun Pemerintahan Jokowi – Kalla, Jurnal Pemerintahan Dalam 

Negeri, Vol. VII, No. 20, DPR RI, hal. 17 diakses dari http://www. 

berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-20-II-P3DI-Oktober-2015-81.pdf 

(26/ 11/ 2017, 18.05 WIB) 
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Indonesia mengalami sedikit kenaikan yakni sebesar 0,1 persen.
5
 Hal tersebut 

kemudian semakin memperkuat fakta bahwa sejak tahun 2014 kondisi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami penurunan dan 

pelambatan sehingga mendesak pada adanya percepatan pembangunan di tahun 

berikutnya atau tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Tabel 2.1 Grafik Presentase Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010 - 

2016
6

 

 

Sumber: Diolah Penulis Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari BPS Tahun 

2016 

 

 Orientasi pembangunan di tahun kedua pemerintahan Joko Widodo 

kemudian berubah dari yang awalnya pembangunan fondasi bergerak ke arah 

percepatan pembangunan. Tahun 2016 menjadi tahun percepatan pembangunan 

                                                           
5
 Badan Pusat Statistik, Presentase Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Diakses dari 

http://www.bps.go.id (26/ 11/ 2017, 18.28 WIB) 
6
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nasional Indonesia, termasuk salah satunya yaitu pembangunan ekonomi.
7
 Upaya 

percepatan pembangunan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo 

juga  bertujuan untuk meningkatkan persentase pertumbuhan ekonomi yang terus 

menurun di era kepemimpinannya.   

Percepatan pembangunan ekonomi juga masuk dalam poin Rencana 

Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN). Tekad percepatan 

pembangunan di tahun kedua tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang 

pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan sidang Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada 16 Agustus 2016.
8
  

Adapun kutipan pernyataan Presiden Joko Widodo yakni sebagai berikut: 

“Memasuki tahun kedua, pemerintah bertekad melakukan percepatan  

pembangunan. Tahun 2016 ini dapat disebut sebagai Tahun Percepatan  

Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju”. 

Tekad percepatan tersebut merupakan lanjutan dari tekad awal Presiden 

Joko Widodo yang telah membangun fondasi pembangunan di satu tahun pertama 

kepemimpinannya. Dalam mencapai target percepatan pembangunan ekonomi, 

pemerintah Indonesia telah melakukan realokasi anggaran pada sektor 

infrastruktur, deregulasi kebijakan ekonomi, dan juga menerapkan strategi lain 

sebagai upaya pencapaian misi percepatan pembangunan ekonomi dalam negeri. 

 

                                                           
7
 Presiden RI, Presiden Jokowi: 2016 Sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional, diakses 

dari http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-jokowi-2016-sebagai-tahun-percepatan-

pembangunan-nasional.html (26/ 11/ 2017, 19.12 WIB) 
8
 Presiden RI, Presiden Jokowi: 2016 Sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional, diakses 

dari http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-jokowi-2016-sebagai-tahun-percepatan-

pembangunan-nasional.html (26/ 11/ 2017, 19.12 WIB) 

http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-jokowi-2016-sebagai-tahun-percepatan-pembangunan-nasional.html
http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-jokowi-2016-sebagai-tahun-percepatan-pembangunan-nasional.html
http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-jokowi-2016-sebagai-tahun-percepatan-pembangunan-nasional.html
http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-jokowi-2016-sebagai-tahun-percepatan-pembangunan-nasional.html
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2.2 Investasi Asing Sebagai Stimulus Pembangunan Ekonomi 

Dalam mencapai pembangunan ekonomi suatu negara, selain faktor 

Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) juga dibutuhkan 

faktor lain yang tidak kalah pentingnya yaitu modal. Modal finansial menjadi 

elemen penting yang akan menggerakkan roda perekonomian suatu negara 

melalui Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

dimilikinya.  Namun, hal tersebut sering menjadi kendala bagi banyak negara di 

dunia khususnya negara yang masih dalam tahap berkembang, termasuk 

Indonesia.  

Salah satu alternatif yang ditawarkan para ahli pembangunan untuk 

mengatasi masalah  ini adalah pemanfaatan sektor investasi khususnya investasi 

asing.
9
 Oleh karena itu, pemerintah haruslah mampu membuat strategi khusus 

baik melalui pembuatan kebijakan, regulasi kebijakan, ataupun strategi lain yang 

mampu merangsang masuknya investasi ke dalam negeri. 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki enam alasan yang 

menunjukkan adanya peranan penting dari investasi bagi Indonesia.
10

 Peranan 

investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri menjadi kunci 

penggerak sektor ekonomi Indonesia termasuk di era Joko Widodo. Adapun 

                                                           
9
 Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2010, Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal, Jakarta: 

Nasional Legal Reform Program, hal. 23-24 diakses dari 

http://ditkumham.bappenas.go.id/ebook/ikhtisar%20Ketentuan%20Penanaman%20Modal%20-

%20Final.pdf (01/04/2017, 10.15 WIB) 
10

 Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007, Investasi asing adalah kegiatan menanam 

modal untuk melakukan melakukan di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 

investor atau penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun 

yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri . 

http://ditkumham.bappenas.go.id/ebook/ikhtisar%20Ketentuan%20Penanaman%20Modal%20-%20Final.pdf
http://ditkumham.bappenas.go.id/ebook/ikhtisar%20Ketentuan%20Penanaman%20Modal%20-%20Final.pdf
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keenam alasan yang menunjukkan peranan penting sektor investasi yakni sebagai 

berikut:
11

 

a. Adanya investasi dapat membantu mengembangkan potensi ekonomi 

nasional. Hal tersebut dikarenakan modal yang masuk melalui 

investasi dapat merangsang ekonomi strategis di dalam negeri. 

b. Adanya investasi akan memperluas lapangan pekerjaan yang ada di 

dalam negeri. Hal tersebut tentu akan menguntungkan Indonesia 

karena Indonesia memiliki potensi sumberdaya manusia yang besar. 

c. Adanya investasi akan menciptakan pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan di dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan, setiap 

kegiatan produksi harus juga memperhatikan kondisi sosial dan 

lingkungan di sekitarnya. 

d. Adanya investasi akan memacu daya saing produk nasional sehingga 

produk nasional akan semakan kompetitif di pasaran internasional.  

e. Adanya investasi yang masuk ke dalam negeri akan meningkatkan 

kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Hal tersebut  telah di 

dasarkan pada aturan tentang penanaman modal di Indonesia, 

khususnya mengenai kewajiban perusahaan penanaman modal yang 

memperkerjakan tenaga kerja asing harus menyelenggarakan pelatihan 

dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia. 

                                                           
11

 Ibid. 
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f. Adanya investasi dapat mendorong ekonomi potensial menjadi 

kekuatan ekonomi riil melalui penggunaan dana yang berasal baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri. 

Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memandang 

bahwa investasi merupakan aspek penting yang harus dioptimalkan guna 

membantu pembangunan ekonomi dalam negeri.
12

 Dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang telah resmi dicanangkan 

pada 8 Januari 2015, Presiden Joko Widodo telah memasukkan investasi sebagai 

rencana prioritas utama yang ingin dicapai dan dioptimalkan. Menguatkan daya 

saing investasi di skala internasional akan mampu meningkatkan daya saing 

ekonomi Indonesia dan juga berdampak positif pada pembangunan di bidang-

bidang yang lainnya. 

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memandang peranan investasi 

khususnya baik investasi asing maupun investasi dalam negeri juga dapat dilihat 

melalui sasaran lima tahunan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 

tahun 2015 – 2019. Pemerintah Indonesia melalui BKPM mengusung agenda 

prioritas penguatan investasi. Agenda prioritas  penguatan investasi tersebut 

didasarkan pada target percepatan pembangunan ekonomi nasional yang 

tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015 – 2019. Penguatan investasi tersebut diarahkan pada proyeksi peningkatan 

realisasi investasi asing dan invstasi dalam negeri senilai 933 triliun rupiah 

                                                           
12

 Seno Tri Sulistyono, Ini yang Akan Dilakukan Jokowi Untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4 

Persen, diakses dari http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/26/ini-yang-akan-dilakukan-

jokowi-untuk-kejar-pertumbuhan-ekonomi-54-persen (26/ 11/ 2017, 19.12 WIB) 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/26/ini-yang-akan-dilakukan-jokowi-untuk-kejar-pertumbuhan-ekonomi-54-persen
http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/26/ini-yang-akan-dilakukan-jokowi-untuk-kejar-pertumbuhan-ekonomi-54-persen
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dengan porsi 61.1 persen berasal dari investasi asing dan 38.9 persen dari 

investasi di dalam negeri. 

Tabel 2.1 Proyeksi Realisasi Investasi Badan Koordinasi Penanaman 

 Modal
13

 

(*Dalam Triliun Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Penulis Data Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) Tahun 2015 

Pemerintah Indonesia juga mencermati bahwa sektor investasi menjadi 

penting untuk terus diperbaiki karena apabila melihat pada kondisi dari peringkat 

investasi Indonesia berada di posisi ke-109 dari 189 negara yang disurvei oleh 

Bank Dunia (World Bank). Posisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih 

tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 

1, Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam 

posisi 90 dan Filipina posisi 103 terkait kemudahan investasi asing. Kondisi 

tersebut mendorong pemerintah menetapkan target untuk berada pada peringkat 

40 dalam peringkat Ease of Doing Business (EODB) di era kepemimpinan 

                                                           
13

 BKPM, Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015 – 2019, hal. 26 

diakses dari 

http://www.bkpm.go.id/images/uploads/ppid/file_upload/Rencana_Strategis_%28RENSTRA%29

_BKPM_TA_2015_-_2019.pdf (26/ 11/ 2017, 20.12 WIB)  

Tahun Proyeksi Realisasi PMA dan PMDN 

2015 519,5 

2016 594,8 

2017 678,8 

2018 792,5 

2019 933,0 

http://www.bkpm.go.id/images/uploads/ppid/file_upload/Rencana_Strategis_%28RENSTRA%29_BKPM_TA_2015_-_2019.pdf
http://www.bkpm.go.id/images/uploads/ppid/file_upload/Rencana_Strategis_%28RENSTRA%29_BKPM_TA_2015_-_2019.pdf
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Presiden Joko Widodo.
14

 Ketertinggalan Indonesia secara ranking sebagaimana 

yang ada dalam Ease of Doing Business (EODB) tersebut juga berbanding lurus 

dengan rendahnya investasi asing yang masuk ke Indonesia. 

Optimisme pemerintah Indonesia di era Joko Widodo terhadap investasi 

sebagai stimulus pembangunan ekonomi juga diikuti oleh beberapa upaya yang 

telah dilakukan. Pertama, untuk menarik minat investor asing pemerintah telah 

mengeluarkan Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP). Kedua, pemerintah Indonesia juga telah mempersingkat izin 

kepengurusan investasi dari 3 hari menjadi 3 jam. Ketiga, pemerintah Indonesia 

telah melakukan Revisi Daftar Negatif Investasi melalui paket kebijakan ekonomi 

Jilid 10 tentang investasi asing. Sektor-sektor yang awalnya tidak diizinkan untuk 

dimasuki investor asing kemudian mendapatkan izin dari pemerintah.
15

 Ketiga hal 

tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia mampu melihat adanya 

urgensi investasi asing yang bisa dimanfaatkan untuk pencapaian misi percepatan 

pembangunan ekonomi.  

Selain itu, keseriusan pemerintah Indonesia dalam menekan sektor 

investasi asing juga dapat dilihat dari pidato Presiden Joko Widodo yang 

disampaikan di berbagai kesempatan pertemuan internasional. Di awal 

kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo langsung menawarkan investasi 

                                                           
14

 BKPM, Pemerintah Pangkas Sejumlah Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya Untuk Kemudahan 

Berusaha di Indonesia, diakses melalui http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-

investasi/pemerintah-pangkas-sejumlah-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-b (26/ 

11/ 2017, 20.32 WIB) 
15

 Mohammad Rivaldi Lanti, E 131 12 27, 2016, Pengaruh Implementasi Kebijakan Investasi 

Asing Joko Widodo Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia – Tiongkok , Skripsi, Makassar: 

Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.hal. 28 diakses dari 

http://www.repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19135/Mohamad%20Rivaldi%20L

anti.pdf (26/ 11/ 2017, 21.27 WIB). 

http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/pemerintah-pangkas-sejumlah-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-b
http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/pemerintah-pangkas-sejumlah-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-b
http://www.repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19135/Mohamad%20Rivaldi%20Lanti.pdf
http://www.repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19135/Mohamad%20Rivaldi%20Lanti.pdf
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infrastruktur dalam forum Asia – Pacific Economic Cooperation (APEC) 

Economic Leaders‟ Meeting ke 22 yang diselenggarakan di Beijing pada 10 

November 2014. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo 

mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki persoalan keterbatasan anggaran 

untuk membangun sektor infrastruktur. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga 

memaparkan rencana pembangunan 24 pelabuhan, pembangunan bendungan, dan 

juga perluasan jaringan kereta api di Indonesia bagian timur dan juga di tiga kota 

besar yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
16

 

Keseriusan pemerintah Indonesia melalui berbagai upaya yang dilakukan 

untuk mengoptimalkan sektor investasi asing ternyata telah menunjukkan 

perubahan yang nyata. Hal tersebut dapat dilihat dari data survei yang dirilis 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD), dimana 

Indonesia menjadi tujuan keempat para investor asing di dunia dan tujuan utama 

di kawasan Asia Tenggara mulai tahun 2016 hingga tahun 2018.
17

 Dengan 

demikian, Indonesia berhasil menggeser posisi Thailand dan Filipina dengan 

tujuan investasi terbesar di Asia Tenggara.  

 

 

 

 

                                                           
16

 Harefa, 2015, Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Percepatan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia, Jakarta : Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi  

(P3DI), diakses dari http://www.berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_individu/buku-individu-12.pdf 

(14/ 03/ 2018, 19.30 WIB) 
17

 UNCTAD: Dari Posisi 8, Indonesia Kini Posisi 4 Negara Tujuan Investasi, diakses dari 

http://www.ekonomi.kompas.com/read/2017/06/08/120000726/unctad.dari.posisi.8.indonesia.kini.

posisi.4.negara.tujuan.investasi (09/ 12/ 2017, 16.20 WIB) 

http://www.berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_individu/buku-individu-12.pdf
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Tabel 2.2 Negara Tujuan Investasi Terbesar di Dunia 2016 – 2018
18

 

 

 

RANKING NEGARA TUJUAN 

1 Amerika Serikat 

2 Tiongkok 

3 India 

4 Indonesia 

5 Thailand 

6 Brazil 

7 Inggris 

8 Jerman 

9 Meksiko 

10 Filipina 

 

Sumber: Diolah Penulis Data Negara Tujuan Investasi Dunia dari United Nations 

Conference on Development (UNCTAD) Tahun 2016 

 

Disamping membuat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menarik 

minat dari investor asing secara umum, pemerintah Indonesia di era Joko Widodo 

juga melakukan strategi lain untuk semakin meningkatkan nilai investasi yang 

masuk dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Strategi tersebut 

merupakan strategi khusus yang sifatnya membangun kedekatan pada satu negara 

yang didasarkan pada berbagai faktor pertimbangan sehingga menjadi sebuah 

strategi atau keputusan yang rasional.Terkait dengan hal tersebut, pemerintah 

Indonesia di era Joko Widodo memilih Tiongkok sebagai mitra khusus di bidang 

investasi asing. Keputusan Indonesia terkait dengan itu kemudian 

                                                           
18

Diakses dari http://www.unctad.org (09/ 12/ 2017, 17.19 WIB) 

http://www.unctad.org/
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dimanifestasikan melalui pembuatan kebijakan – kebijakan yang hanya 

menguntungkan investor dari Tiongkok. 

 

2.3 Tiongkok Sebagai Mitra Strategis Bidang Investasi Asing di Era Joko 

Widodo 

Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki misi 

untuk mempercepat pembangunan di tahun kedua masa pemerintahannya. Dalam 

merealisasikan misi tersebut, tentu dibutuhkan upaya-upaya khusus ataupun 

strategi yang harus diambil guna tercapainya suatu tujuan. Dalam hal ini, 

Indonesia di era Joko Widodo tengah menekankan bahwa ada urgensi dari 

investasi asing yang bisa dimanfaatkan untuk menstimulus proses percepatan 

pembangunan di berbagai bidang.
19

 

Dengan berbagai kekayaan sumber daya alam dan potensi sumber daya 

manusia yang besar menjadikan Indonesia sebagai negara sasaran para investor 

asing di seluruh dunia. Berdasarkan data survey World Population Review, 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia dengan 

total penduduk sekitar 261.115.456 jiwa per tahun 2016.
20

 Besarnya jumlah 

penduduk tersebut dapat menjadi pasar yang besar. Selain itu, kondisi geostrategis 

Indonesia yang berada di jalur selat malaka menjadikan Indonesia sebagai rute 

perdagangan tercepat dari kawasan Samudera Hindia menuju samudera Pasifik.
21
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 Seno Tri Sulistyono, Loc. Cit. 
20

 World Population Review, Indonesia Population, diakses dari 

http://www.worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/ (15/ 03/ 2018, 16.05 

WIB) 
21

 Suciliani Octavia dan Muhammad Badaruddin, Pengaruh Investasi China Terhadap 

Penanganan Ketenagakerjaan Asing di Indonesia, Jurnal Sosial dan Humanior, Vol, 2, No, 4, 

http://www.worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/
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Posisi strategis Indonesia yang berada di  jalur selat malaka juga menjadi jalur 

termudah dan tercepat proses arus distribusi barang. Oleh karena itu, hal tersebut 

harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia dalam memperoleh 

investasi asing sebagai upaya merangsang pertumbuhan ekonomi dan juga 

pencapaian misi percepatan pembangunan ekonomi di dalam negeri. 

Terkait dengan hal tersebut, kebijakan di bidang investasi asing menjadi 

elemen penting yang digunakan sebagai strategi untuk merangsang geliat investasi 

masuk (inward investment) ke Indonesia. Kebijakan luar negeri sebagaimana 

kebijakan investasi asing suatu negara juga dapat menjadi sebuah senjata dan 

strategi dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini, Indonesia di 

era Joko Widodo memilih strategi Pro Tiongkok untuk memperoleh sokongan 

dana yang besar dan cepat dari sektor investasi guna mencapai misi percepatan 

pembangunan ekonomi di dalam negeri.  

Strategi Pro Tiongkok dalam hal investasi asing tersebut senada dengan 

pernyataan yang pernah disampaikan oleh Joko Widodo kepada reporter media 

massa yang menyambutnya setelah satu pekan menghadiri pertemuan APEC di 

Beijing, Asean Summit di Myanmar,  dan G-20 di Australia pada 17 November 

2014. Adapun kutipan pernyataan yang mengindikasikan keberpihakan Indonesia 

kepada negara Tiongkok dalam bidang investasi yaitu sebagai berikut :
22

 

“Politik Luar Negeri kita itu bebas dan aktif, kita berkawan dengan siapa 

saja, tapi kawan yang sesungguhnya bagi Indonesia adalah mereka yang 

                                                                                                                                                               
Jakarta: Center for Politics and Governance Studies (CPGS) Universitas Bakrie, hal. 03 diakses 

dari http://www.journal.unas.ac.id/populis/article/download/339236 (14/ 03/ 2018, 17.55 WIB) 
22

 Jakarta Globe, Jokowi Signals Break With „Thousand Friends‟ Foreign Policy, diakses dari 

http://www.jakartaglobe.id/news/jokowi-signals-break-thousand-friends-foreign-policy/ (12/ 02/ 

2018, 18.02 WIB) 

http://www.journal.unas.ac.id/populis/article/download/339236
http://www.jakartaglobe.id/news/jokowi-signals-break-thousand-friends-foreign-policy/
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mampu memberikan keuntungan bagi Indonesia. Tidak perlu berkawan 

dengan banyak negara apabila tidak bisa membawa keuntungan bagi 

masyarakat Indonesia”. 

“ Apabila tidak menguntungkan, Saya tidak akan mau (bermitra 

strategis), kita cukup berkawan yang biasa saja, tidak  berlebihan”. 

Selain itu, dalam website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia juga 

dinyatakan bahwa Presiden Joko Widodo pernah melakukan pertemuan khusus 

dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Great Hall of the People Tiongkok pada 

tanggal 25 Maret 2015 dengan fokus permintaan khusus kepada Tiongkok untuk 

meningkatkan arus investasi langsung di Indonesia.
23

 Dalam pertemuan khusus 

tersebut kemudian menghasilkan penandatanganan 8 nota kerjasama di bidang 

investasi asing. 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong 

juga pernah memberikan pernyataan tentang perlunya Indonesia memberikan 

perlakuan khusus kepada Tiongkok dalam bidang investasi. Pernyataan tersebut 

disampaikan saat diwawancarai oleh media massa di Kementerian Sekretariat 

Negara yang semakin memperkuat bukti bahwa pemerintah Indonesia di era Joko 

Widodo pro terhadap Tiongkok khususnya di bidang investasi. Adapun kutipan 

pernyataan dari Thomas Lembong tersebut yakni sebagai berikut: 

“Jadi perlu kita manfaatkan nafsu tersebut (Tiongkok)  yang begitu besar. 

Ini bisa jadi win – win solution, karena mereka senang bisa mendapat 

                                                           
23

 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Disaksikan Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping, RI 

– RRT Tandatangani 8 Kerjasama, diakses dari http://www.setkab.go.id/presiden-rrt-xi-jinping-

sambut-presiden-jokowi-dengan-upacara-kenegaraan (09/ 12/ 2017, 17.03 WIB) 

http://www.setkab.go.id/presiden-rrt-xi-jinping-sambut-presiden-jokowi-dengan-upacara-kenegaraan
http://www.setkab.go.id/presiden-rrt-xi-jinping-sambut-presiden-jokowi-dengan-upacara-kenegaraan
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keuntungan investasi. Kalau tidak dimanfaatkan nanti di colong negara 

lain”.
24

 

Ketiga pernyataan diatas merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia di 

era Joko Widodo tengah memandang posisi strategis Tiongkok. Dalam 

memandang posisi strategis tersebut, Pemerintah Indonesia sadar bahwa harus ada 

strategi khusus yang diambil pemerintah Indonesia, termasuk salah satunya yaitu 

pembuatan kebijakan yang pro terhadap Tiongkok di bidang investasi asing.  

Keputusan Indonesia memberikan perlakuan khusus kepada Tiongkok di 

bidang investasi telah menunjukkan hasil yang positif. Komitmen nilai investasi 

Tiongkok di era Joko Widodo mengalami kenaikan yang signifikan apabila 

dibandingkan periode – periode yang sebelumnya.  Sejak awal kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, komitmen nilai investasi Tiongkok 

menjadi yang tertinggi dan telah berhasil menggeser posisi Amerika Serikat, 

Singapura, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan sebagai negara dengan nilai 

investasi terbesar di Indonesia.
25

 

 

 

 

                                                           
24

 Merdeka, Kita Harus Manfaatkan Nafsu Besar China Untuk Investasi, diakses dari 

http://www.merdeka.com/uang/bkpm-kita-harus-manfaatkan-nafsu-besar-china-untuk-

investasi.html (06/03/ 2018, 18.05 WIB) 
25

 Mohammad Rivaldi Lanti, E 131 12 27, 2016, Pengaruh Implementasi Kebijakan Investasi 

Asing Joko Widodo Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia – Tiongkok , Skripsi, Makassar: 

Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.hal. 39 diakses dari 

http://www.repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19135/Mohamad%20Rivaldi%20L

anti.pdf (08/ 12/ 2017, 19.20 WIB). 
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Grafik 2.2 Komitmen Nilai Investasi Asing Masuk Ke Indonesia 

Berdasarkan Negara Asal
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Penulis Data Komitmen Nilai Investasi asing di 

Indonesia dari BKPM Tahun 2014  

 

Komitmen nilai investasi Tiongkok di Indonesia di tahun 2011 masih 

rendah yaitu 2 miliar US Dollar dan masih berada dibawah Jepang, Singapura, 

dan Amerika Serikat. Kemudian di tahun 2012 Tiongkok menaikkan sedikit 

komitmen investasi di Indonesia menjadi 2,5 miliar US Dollar. Di tahun 2013 

komitmen nilai investasi Tiongkok juga mengalami kenaikan yang lebih tinggi 

dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di angka 4 miliar US Dollar. 

Kemudian di tahun 2014 dan 2015 saat Indonesia berada dibawah kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo, komitmen nilai investasi Tiongkok naik signifikan sebesar 

empat kali lipat, masing-masing di angka 16 miliar US Dollar dan 23 miliar US 
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Dollar. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan Indonesia terhadap 

Tiongkok melalui beberapa kebijakan luar negeri di bidang investasi asing telah 

menunjukkan perubahan yang nyata. 

Tabel 2.3 Negara Tujuan Investasi Tiongkok Tahun 2013 – 2014 
27

 

 Nilai Outward Investment Tiongkok 

Akhir 2014 Akhir 2013 

 US Billion US Billion 

Total 92,46 72,2 

Singapore 20,64 14,75  

Russia 8,70 7,58 

Kazakhstan 7,54 6,96  

Indonesia 6,79  4,66 

Laos 4,49 2,77 

Myanmar 3,93 3,57 

Mongolia 3,76 3,35 

Pakistan 3,74 2,34 

Iran 3,48 2,85 

India  3,41 2,45 

Other 

Countries 

13,49 10, 76 

 

Sumber: Diolah Penulis Data Negara Tujuan Investasi Tiongkok dari HKTDC 

Belt and Road Portal Tahun 2014 

 

 Hubungan yang strategis antara Indonesia dengan Tiongkok dalam bidang 

investasi juga dapat dilihat dari daftar negara tujuan investasi Tiongkok sejak 

akhir tahun 2013 dan 2014. Posisi Indonesia ketika di akhir tahun 2013 dan tahun 

2014 berada pada posisi ke-empat dalam hal peringkat negara yang menjadi 

tujuan investasi Tiongkok dengan peningkatan sebesar 0.8% dari tahun 2013 ke 

tahun 2014. Peningkatan tersebut membuktikan bahwa komitmen Tiongkok untuk 

melaksanakan investasi di Indonesia relatif besar jika dihitung dalam segi angka 

                                                           
27

Diakses dari http://www.beltandroadhktdc.com (08/ 12/ 2017, 21.20 WIB) 

http://www.beltandroadhktdc.com/
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yaitu 6,79 miliar US Dolar.
28

 Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas kemudian 

dapat dilihat bahwa Indonesia di era Joko Widodo tengah menjalin kedekatan 

yang strategis dengan Tiongkok dan telah memperlihatkan hasil yang nyata 

khususnya di bidang investasi asing. 

 Selain hal tersebut, kedekatan hubungan antara Indonesia dengan 

Tiongkok dalam hal investasi asing telah berhasil membawa Tiongkok untuk 

sebagai investor terbesar di Indonesia sejak era kepemimpinan Presiden Joko 

Widodo. Fakta tersebut dapat dilihat dari peringkat investor asing di Indonesia 

yang telah di rilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di setiap 

tahunnya.  

 

2.4 Kebijakan Investasi Asing Pro Tiongkok di Era Joko Widodo 

Keberpihakan Indonesia terhadap Tiongkok di bidang investasi tersebut 

dapat dilihat dari tiga hal yaitu pembuatan desk khusus investor Tiongkok di 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Penandatanganan kesepahaman 

investasi dengan nilai terbesar sepanjang sejarah Investasi Indonesia – Tiongkok, 

dan Keputusan Indonesia memilih Tiongkok dalam pembangunan kereta cepat 

Jakarta – Bandung. 

2.4.1 Pembukaan Desk Khusus Investor Tiongkok di era Joko Widodo 

Eksistensi Tiongkok sebagai negara adidaya khususnya dalam hal 

ekonomi dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya yang selalu diatas 
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Belt and Road Initiative Spurs China‟s Outward Investment Programme, diakses dari 

http://www.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/Beltr-and-Road-Initiative-Spurs-

China-s-Outward-Investment-Programme/rp/en/1/1X000000/1X0A48NP.htm (10/ 12/ 2017, 18.10 

WIB) 
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5% per tahun. Sebagaimana berita yang dimuat di portal BBC, International 

Monetary Forum memiliki data yang menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki 

tingkat pertumbuhan ekonomi di kisaran 8 % hingga 9 % persen sebelum tahun 

2015. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Tiongkok berada di angka 6,9 

persen. Sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Tiongkok  masih 

menunjukkan grafik penurunan di angka 6,3 persen.
29

 Dengan kondisi yang 

tersebut  kemudian memaksa pemerintah untuk melakukan beberapa upaya yang 

mampu membangkitkan kembali perekonomian China dengan tingkat 

pertumbuhan diatas 8 persen per tahun. Manifestasi dari upaya pemerintah 

tersebut bisa dilihat dari gencarnya pemerintah Tiongkok dalam menanamkan 

investasi baik melalui BUMN yang dimiliki ataupun BUMS di luar negeri.
30

 

Terkait dengan hal tersebut, adanya pembukaan desk khusus investor 

Tiongkok di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi kebijakan 

baru yang di terapkan di era Joko Widodo sebagai bentuk upaya meningkatkan 

nilai investasi Tiongkok ke Indonesia. Alasan pemerintah Indonesia membuka 

desk khusus tersebut yaitu dikarenakan adanya peningkatan yang signifikan dari 

realisasi nilai investasi Tiongkok dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah 

Indonesia khususnya di era Joko Widodo. Puncak realisasi investasi Tiongkok 

terbesar terjadi sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 yakni sebesar 800 juta US 

Dollar, 628 juta US Dollar dan 2.66 miliar US Dollar.  Selain itu, kebijakan 
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China Economic Growth Slowest in 25 Years, diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/business-35349576 (23/03/2017, 19.02 WIB) 

30
  Saibal Dasgubta, China Goes Global with Expanding Investment, VOA, diakses dalam 

http://www.voanews.com/a/china-goes-global-expanding-investment/3369547.html (23/03/2017, 

20.13 WIB) 

http://www.voanews.com/a/china-goes-global-expanding-investment/3369547.html


41 
 

pembukaan desk khusus tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok telah dipandang 

negara strategis untuk menjalin kerja sama di bidang investasi asing.  

Tabel 2.4 Realisasi Investasi Tiongkok di Indonesia 

2002 – 2016 (Juta US Dollar)
31

 

 

NO TAHUN REALISASI NILAI 

INVESTASI 

1 2002 6 

2 2003 83,2 

3 2004 8,1 

4 2005 37,3 

5 2006 31,5 

6 2007 28,9 

7 2008 139,6 

8 2009 41,02 

9 2010 174 

10 2011 128,2 

11 2012 141 

12 2013 297 

13 2014 800 

14 2015 628 

15 2016 2.665 

 

Sumber: Diolah Penulis Data Realisasi Investasi Tiongkok di Indonesia 

dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  

 

Kebijakan pembukaan desk khusus investor Tiongkok yang dibentuk oleh 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah resmi dibuka dan beroperasi 

sejak tanggal 2 Mei 2016. Pemerintah Indonesia menyediakan officer khusus yang 

mampu berbahasa Mandarin untuk melayani calon investor yang berasal dari 

Tiongkok. Melalui desk khusus tersebut, calon investor Tiongkok diberikan 
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Diakses dari http://www.bkpm.go.id (15/ 12/ 2017, 16.05 WIB) 

http://www.bkpm.go.id/
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pemahaman mengenai detail teknis investasi dan juga kebijakan-kebijakan 

investasi yang ada di Indonesia. Selain itu, desk khusus tersebut menjadi wadah 

berkonsultasi bagi para investor Tiongkok yang ingin menanamkan modalnya di 

Indonesia.
32

 Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia di era Joko Widodo 

memberikan perlakuan khusus kepada calon – calon investor dari Tiongkok. 

Pembukaan desk khusus investor Tiongkok juga menjadi dasar bagi 

Indonesia untuk melakukan upaya lanjutan lainnya yang bersifat membangun 

kedekatan strategis Indonesia Tiongkok di bidang investasi asing.  Salah satu hal 

yang dilakukan Indonesia pasca pembukaan desk khusus Tiongkok yaitu 

pembukaan kantor perwalian atau Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) 

yang bertempat di Beijing. Pembukaan Indonesia Investment Promotion Center 

(IIPC) tersebut memperoleh dukungan penuh dari Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) dan juga respon positif dari pemerintah Tiongkok.
33

 Pemerintah 

Tiongkok mendukung penuh upaya tersebut dengan harapan mampu menciptakan 

hubungan yang saling menguntungkan diantara Indonesia dan Tiongkok. 

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan pembukaan desk khusus 

investor Tiongkok telah mendapatkan respon yang positif dari kedua belah pihak 

melalui beberapa perluasan upaya yang telah dilakukan.  

Kebijakan investasi  Indonesia melalui pembukaan desk khusus investor 

Tiongkok tersebut hal baru bagi Indonesia dalam merespon calon investor yang 
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 Badan Khusus Penanaman Modal (BKPM), Desk Khusus Tiongkok Hadir Untuk Fasilitasi 

Investor, diakses dari 
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 Tempo, Strategi Gaet Investor China; China Desk dan Promotion Center, diakses dari 
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akan menanamkan modalnya di Indonesia. Di periode-periode sebelumnya, 

Indonesia belum pernah memberikan perlakuan khusus kepada investor Jepang, 

Singapura, dan Amerika Serikat yang notabene merupakan negara dengan 

investasi terbesar di Indonesia sejak lama sebelum Tiongkok.  

 

2.4.2 Penandatanganan Nota Kesepahaman Investasi Indonesia – Tiongkok 

Keberpihakan Indonesia terhadap Tiongkok di bidang investasi asing juga 

dapat dilihat dari adanya penandatanganan nota kesepahaman kerjasama pada 

beberapa sektor investasi. Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama 

investasi asing antara Indonesia – Tiongkok di era Presiden Joko Widodo menjadi 

sejarah dengan nilai investasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia sebesar 1,667 

miliar US Dollar dalam satu kali pertemuan yaitu pada pertemuan kenegaraan di 

Beijing Tiongkok. 

Penandatanganan nota kesepahaman investasi Indonesia – Tiongkok yang 

terbesar sepanjang sejarah investasi Indonesia dapat dilihat pada kunjungan 

kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Beijing Tiongkok pada November 2017. 

Sebagaimana yang diberitakan oleh media South China Morning Post menyatakan 

bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan kedua negara 

khususnya dalam bidang investasi asing. 
34

 Indonesia memberikan respon yang 

positif atas setiap langkah yang diambil Tiongkok terkait upaya untuk berinvestasi 

di Indonesia. 
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Kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi Ke Jepang dan China Menurut Media Asing, diakses 

dari http://www.presidenri.go.id/internasional/liputan-media-lokal-jepang-dan-cina-tentang-

kunjungan-kenegaraan-presiden-jokowi.html (04/ 05/ 2017, 09.47 WIB) 
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Dalam upaya meningkatkan level hubungan diantara kedua negara di 

bidang investasi, dalam kegiatan tersebut juga di hadiri oleh 170 pengusaha 

Indonesia dan 150 pengusaha Tiongkok. Pertemuan tersebut telah menghasilkan 

12 penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang terbesar 

sepanjang sejarah penandatangan MoU Indonesia yakni lebih dari 1,677 miliar US 

Dollar.
35

 12 MoU senilai 1,677 miliar US Dollar tersebut akan dibagi dalam 

berbagai sektor-sektor potensial yang ada di Indonesia seperti sektor infrastruktur 

transportasi, logistik, pertambangan, industri, hingga energi. 

Tabel 2.5 12 Hasil Kunjungan Kerjasama Indonesia – Tiongkok 

Bidang Investasi Tahun 2014 
36

 

 

*Dalam US Dollar 

NO INVESTOR NILAI 

INVESTASI INDONESIA TIONGKOK 

1 PT. Zadaza  Shen Zhen Tian He Wei 

Hang 

5,510 Juta  

2 PT. Restell Industry  China Railway 

Construction 

- 

3 PT. Eka Sampoerna Fujian Yinhai Group 1,3 Juta  

4 Maspion Group Shining Resources  100 Juta 

5 Cahaya Sukses 

International 

Fujian Tian Mao 1,5 Juta 

6 PT. Wijaya 

Infrastruktur 

Indonesia 

Golden Mega International 

Holdings 

120 Juta 

7 PT. Integral Mining 

Nusa 

Jiangsu Wei – Wei Mining 775 Juta 

8 PT. Sinar Sukses 

Mandiri 

Zhong Ji Hao 306 Juta 

9 PT. Indonesia Energy 

Prima 

SDIC International Trade 350 Juta 

10 PT. Kayan Hydro Shanghai Electric Power 17,8 Miliar 
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 Uji Agung Santosa, Indonesia dan China Teken 12 MoU Investasi, diakses dari 

http://www.kontan.co.id/news/Nasional.kontan.co.id/news/indonesia-dan-china-teken-12-mou-

investasi (12/ 12/ 2017, 21.02 WIB) 
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Energy  

11 PT. Adaro Power China Shenhua Overseas - 

12 PT. Maesa Optimal 

Mineral 

Vansun Holding Group - 

 

Sumber: Diolah Penulis Data MoU Hasil Pertemuan Kenegaraan 

Indonesia – Tiongkok dari Kementerian Luar Negeri Tahun 2014 

 

Dalam kunjungan yang menghasilkan 12 MoU tersebut, Presiden Joko 

Widodo juga mempertanyakan detail konsep jalur sutera abad 21 yang 

dicanangkan oleh Xi Jinping. Hal tersebut semakin memperkuat sinyal bahwa 

Indonesia di era Joko Widodo sedang berupaya menjalin hubungan yang strategis 

bersama Tiongkok dengan memberikan kepercayaan untuk dalam berbagai proyek 

– proyek penting di Indonesia.
37

 Di periode sebelumnya Indonesia Tiongkok tidak 

pernah melakukan penandatanganan MoU kerjasama investasi asing senilai lebih 

dari 1,667 miliar US Dollar. Nilai investasi tersebut disepakati hanya dalam satu 

kali kunjungan. Fakta tersebut semakin memperlihatkan bahwa pemerintah 

Indonesia dan Tiongkok telah saling percaya dan serius dalam membangun 

hubungan yang strategis. 

Selain penandatanganan nota kesepahaman investasi dengan nilai terbesar 

sepanjang sejarah tersebut, hubungan strategis investasi Indonesia – Tiongkok 

sudah dapat dilihat sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tiongkok 

telah menunjukkan sikap responsif atas setiap kerjasama investasi yang dijalin 

dengan Indonesia. Pasca penawaran investasi yang disampaikan oleh Presiden 

Joko Widodo di Asia – Pasific Economic Cooperation (APEC) Economic 
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Leaders‟ Meeting di Beijing Tiongkok, pemerintah Tiongkok langsung merespon 

tawaran tersebut melalui kunjungan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu 

Yandong ke Indonesia dengan menghasilkan penandatangan delapan nota 

kesepahaman investasi.  

Penandatanganan nota kesepahaman investasi antara Indonesia dengan 

Tiongkok telah mencapai sejarah saat Indonesia Tiongkok berhasil menyepakati 

nilai investasi sebesar 1,667 miliar US Dolar dalam satu kali pertemuan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa ada kepercayaan besar yang diberikan oleh 

Indonesia kepada Tiongkok untuk menjalin kerjasama di bidang investasi. Sikap 

tersebut semakin memperkuat pernyataan bahwa Indonesia pro Tiongkok di 

bidang investasi asing. 

2.4.3 Pembangunan Kereta Cepat  Jakarta – Bandung; Beralih Ke Tiongkok 

Pergantian kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

menuju era baru Presiden Joko Widodo ternyata memberikan pengaruh pada 

hubungan yang telah terjalin antara Indonesia dengan negara lainnya. Hal tersebut 

dapat dilihat pada hubungan Indonesia dengan Jepang yang telah lama menjadi 

partner dalam hal pembangunan infrastruktur yang justru semakin merenggang di 

era Joko Widodo. 

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang penting bagi suatu 

negara untuk menunjang percepatan pembangunan nasional , baik yang 

menyangkut pembangunan ekonomi maupun sosial.
38

 Keberhasilan pembangunan 

di sektor infrastruktur juga menjadi cerminan kemajuan dan kemakmuran suatu 
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 Departemen Keuangan Indonesia, “Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur”, diakses dari 
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negara yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Selaras dengan hal 

itu, Indonesia di era kepemimpinan Joko Widodo mulai menekankan pada 

pentingnya pembangunan infrastruktur khususnya transportasi sejak awal masa 

kepemimpinannya. Hal tersebut bisa dilihat dengan terobosan rencana dalam 

kurun waktu dua tahun melalui pembangunan transportasi di darat dan di laut 

seperti pembangunan tol laut, pembuatan jalur kereta di bagian timur Indonesia, 

penambahan jalur kereta di pulau Sumatera, hingga keputusannya untuk membuat 

kereta Cepat antara Bandung – Jakarta. 
39

 

Dalam mempercepat realisasi pembangunan di sektor tersebut, Indonesia 

menjalin hubungan dengan negara lain untuk menjadi mitra investasi bidang 

infrastruktur. Pembangunan infrastruktur khususnya di bidang transportasi tentu 

membutuhkan modal yang besar dan tidak cukup apabila hanya mengandalkan 

pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung merupakan salah satu mega proyek 

infrastruktur senilai 5,573 miliar US Dollar yang tidak menggunakan 

menggunakan dana APBN dan hanya mengandalkan suntikan dana dari investasi 

Tiongkok yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Indonesia 
40

. 
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Ide pembangunan kereta cepat di Indonesia sebenarnya telah digagas 

terlebih dahulu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono sejak tahun 2008. Di era 

tersebut, pemerintah Indonesia telah menunjuk Jepang melalui Japan 

International Corporation Agency (JICA) untuk mengkaji konsep rencana 

pembangunan kereta cepat. JICA telah memperkirakan bahwa pembangunan 

kereta cepat tersebut akan menghabiskan dana sekitar 245 triliun rupiah.
41

 

Rencana pembangunan kereta cepat tersebut kemudian terus berlanjut hingga era 

kepemimpinan Joko Widodo. Namun, kerjasama yang telah terjalin dengan 

Jepang dalam rencana pembangunan kereta cepat tersebut berhenti dan digantikan 

oleh Tiongkok. 

Apabila dilihat secara historis, mitra Indonesia dalam pembangunan 

infrastruktur khususnya transportasi adalah Jepang. Namun di era kepemiminan 

Joko Widodo ini, Indonesia justru memilih Tiongkok untuk pembangunan kereta 

cepat Jakarta - Bandung. Indonesia telah menandatangani kesepakatan nota 

kesepahaman pembangunan kereta cepat  Jakarta – Bandung pada tanggal 10 – 11 

November 2014. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) Rinie Soemarno dengan pihak Tiongkok yaitu China 

Railway Construction Corporation Limited dalam serangkaian acara Indonesia – 

China Trade Investment and Economic Forum.
42

 Melalui penandatangan 

kesepahaman tersebut, Tiongkok resmi menjadi penantang sekaligus berhasil 

mengalahkan Jepang dalam mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. 
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Dibalik keputusan Indonesia untuk memilih Tiongkok sebagai mitra dalam 

pembangunan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung, tentu tidak bisa dilepaskan 

dari tawaran Tiongkok yang memang dilihat lebih menarik dibandingkan dengan 

Jepang. Tiongkok menawarkan bantuan modal melalui China Develoment 

Bankyakni sebesar 75 persen dari modal yang akan dibutuhkan yang dapat 

dikembalikan dalam kurun waktu 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. 

Sedangkan Jepang tidak menawarkan hal tersebut dan hanya menekankan pada 

harus adanya jaminan yang diberikan oleh Indonesia.
43

 Sisi pendanaan tersebut 

menjadi hal utama yang ditekankan oleh Indonesia dalam keputusannya memilih 

Tiongkok.  

Selain itu tawaran pembangunan proyek dengan skema business to 

business yang ditawarkan oleh Tiongkok  juga menarik pemerintah Indonesia. Hal 

tersebut sesuai dengan niat pemerintah Indonesia yang hanya ingin menjadi 

regulator dan tidak memberikan jaminan dalam pengerjaan proyek tersebut yang 

dikarenakan oleh keterbatasan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBN).
44

 Skema business to business dalam pembangunan kereta cepat Jakarta – 

Bandung akan memberikan keuntungan bagi Indonesia karena tidak perlu 

menanggung jaminan selama pengerjaan proyek tersebut. 

Keseriusan Indonesia untuk beralih ke Tiongkok sebagai mitra di bidang 

investasi infrastruktur juga terus berlanjut dan meluas ke proyek lainnya di luar 
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pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung. Proyek – proyek tersebut yaitu 

pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara, pembangunan jalan sepanjang 

1.000 kilometer, serta pembangunan pembangkit tenaga listrik berkapasitas 

35.000 megawatt (MW).
45

 Proyek – proyek tersebut merupakan perluasan

kerjasama bidang infrastruktur setelah pembangunan kereta cepat Jakarta – 

Bandung dan telah ditandangani penandatanganan nota kesepahaman atau 

Memorandum of Understanding (MOU).  

Pembangunan sektor infrastruktur memang merupakan hal yang vital bagi 

kemajuan negara dan memerlukan dana yang besar dalam merealisasikannya. Hal 

tersebutlah yang kemudian bisa melatarbelakangi negara-negara maju untuk ikut 

terlibat dengan Indonesia, termasuk dalam hal ini yaitu Tiongkok dan Jepang. 

Tanpa mengesampingkan berbagai faktor yang melatarbelakangi keputusan 

Indonesia untuk beralih ke Tiongkok sebagai mitra pembangunan kereta cepat 

Jakarta – Bandung dan beberapa proyek di belakangnya, sebenarnya era 

kepemimpinan Joko Widodo juga dapat juga dilihat sebagai sebuah fase jalinan 

hubungan strategis antara Indonesia dan Tiongkok. 
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