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BAB II 

ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) DAN KEPENTINGAN JEPANG 

SERTA KEMUNCULAN ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMEN BANK 

(AIIB) 

 

2.1 Asian Development Bank (ADB) 

2.1.1 Sejarah dan Perkembangan Asian Development Bank (ADB) 

Asian Development Bank (ADB) merupakan Bank Pembangunan di 

regional Asia / Multinational Development Bank (MDB). ADB juga merupakan 

bank multinasional di bawah Bank Bretton Woods seperti World Bank dan 

International Monetary Fund (IMF). ADB didirkan dengan tujuan untuk 

membebaskan wilayah di Asia dan Asia Pasifik dari kemiskinan akibat dampak dari 

perang dunia ke 2.1 Negara yang baru merdeka maupun negara yang mengalami 

kehancuran pasca Perang Dunia II berusaha untuk membangun kembali negaranya. 

Terlebih, perang dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet 

semakin menghambat negara – negara untuk berbenah diri dan melakukan 

pembangunan. Namun, yang menjadi menarik adalah Jepang pada tahun 1960 

sukses melakukan pembangunan khususnya pada bidang perekonomian. Hal ini 

menjadi sorotan dunia Internasional karena Jepang hanya membutuhkan waktu 

kurang lebih 15 tahun setelah mengalami kekalahan dan kehancuran atas sekutu 

                                                           
1 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Kementerian Keuangan, Profil Asian 

Development Bank (ADB), diakses melalui 

http://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Lender%20profile/1_Profil%20Asian%20Develop

ment%20Bank.pdf  (10/11/2018, 15:16 WIB) 

http://www.djppr.kemenkeu.go.id/
http://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Lender%20profile/1_Profil%20Asian%20Development%20Bank.pdf
http://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Lender%20profile/1_Profil%20Asian%20Development%20Bank.pdf
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pada Perang Dunia II. Kesuksesan Jepang ini menjadi inspirasi negara – negara 

Asia lainnya untuk mengikuti jejak Jepang. Atau yang sering di sebut dengan Flying 

Geese Pattern Development.2 

Di Asia Tenggara, fenomena Flaying Geese Pattern Development pada 

Jepang ini dapat dilihat pada negara Singapura. Singapura mengalami titik balik 

perkembangannya pada saat mendapatkatkan kemerdekaannya setelah terlepas dari 

Malaysia pada tahun 1965. Untuk mempercepat pertumbuhannya Singapura 

menjadikan Jepang sebagai role model dalam pelaksanakan pembangunan. 

Sementara itu Korea Selatan mengalami kehancuran setelah melakukan peperangan 

dengan Korea Utara yang berakhir pada tahun 1950. Pada tahun 1961 Korea Selatan 

yang terinspirasi juga usaha Jepang mengembalikan stabilitas negaranya 

melakukan peningkatan perdagangan ekspor – impor. Hal yang sama dilakukan 

oleh Taiwan, Hongkong, dan Tiongkok dengan melakukan industrialisasi.3 

Namun, di sisi lain semangat pembangunan yang dilakukan oleh negara – 

negara Asia Timur tidak diikuti oleh wilayah lain di Asia. Asia tenggara yang 

sebagian besar wilayahnya merupakan bekas penjajahan mengalami kesulitan 

dalam melakukan pembangunan. Sehingga berdampak pada pertumbungan 

perekonomi di Asia Tenggara. Negara – negara penjajah seperti Perancis dan 

Inggris enggan melepaskan wilayah kekuasaannya dan melakukan intervensi – 

intervensi pada pemerintahan yang berdaulat di Asia tenggara pasca Perang Dunia 

                                                           
2 Pete McCawley, 2017, Banking on the Future  of Asian and The Pacific : 50 Years of the Asian 

Development Bank, Metro Manila : ADB, hal. 19-20 
3 Loc. Cit 
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II. Malaysia yang masih berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya dari 

Kerajaan Inggris. Indonesia yang melakukan politik konfrontasi pada masa 

Soekarno semakin memperburuk stabilitas perekonomian di Asia Ternggara.  

Asia Selatan yang mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi yang mana 

India sebagai bagian dari negara Asia Selatan hanya mengalami pertumbuhan 

sebesar 1% pertahun tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. 

Sehingga India memiliki pendapatan perkapita sangat rendah. Tiongkok yang 

emndapatkan isolasi dari barat dalam sektor ekonomi, teknologi, maupun militer. 

Negara – negara Asia Pasific selatan yang tidak kunjung mendapatkan 

kemerdekaan dari penjajah.4 

Melihat buruknya perkembangan perekonomian di Asia, pada tahun 1962 

seorang jurnalis ekonomi Jepang Kaoru Okahashi membentuk sebuah kelompok 

untuk merumuskan ide pembentukan sebuah bank pembangunan di Asia.5 Namun 

secara bertahap, kelompok ini didukung oleh Takeshi Watanabe yang merupakan 

mantan Direktur Eksekutif untuk Jepang di IMF dan World Bank beserta Menteri 

Ekonomi Jepang. Kelompok ini juga merumuskan bahwa pembentukan ADB harus 

disertai andil dari World Bank dan Amerika Serikat. Keikutsertaan Amerika Serikat 

bertujuan mengaburkan persepsi bahwa bank ini tidak didominasi oleh Jepang. 

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) juga memiliki andil dalam pembentukan ADB 

melalui United Nation Economic Commision For Asia and Far East (ECAFE). 

                                                           
4 Ibid, hal. 24 
5 Asian Development Bank, 2016, ADB Through The Decades : ADB’s First Decade (1966 – 

1976), Metro Manilla : ADB, hal. 3-4 
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Disisi lain, fenomena ekonomi yang terjadi di Asia mendorong negara – 

negara kecil dan berkembang di Asia untuk bersatu dalam upaya mempercepat 

pertumbuhan ekonomi negara – negara di Asia. Terlebih melihat buruknya dampak 

dari perang dunia ke 2 terhadap negara – negara di Asia. U Nyun seorang Myanmar 

yang merupakan Sekretaris Eksekutif ECAFE dari tahun 1959 – 1973 menyatakan 

bahwa negara – negara Asia seharusnya menyelaraskan rencana pembangunan 

nasional untuk mencapai integrasi ekonomi negara – negara Asia.6 Kerja sama antar 

negara – negara Asia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang masif di Asia. 

Mengingat bahwa Asia mempunyai potensi human resources dan natural resources 

yang sangat melimpah. Dimana kelak akan menjadi “sumber energi” negara – 

negara Asia untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi. 

ECAFE beserta kelompok Watanabe secara rutin mengadakan pertemuan 

dalam rangka perumusan pembentukan ADB. Total pertemuan yang dilakukan 

mencapai 14 kali pertemuan. Pembahasan dalam pertemuan – pertemuan tersebut 

mulai dari penyusunan draft perjanjian, struktur organisasi, mekanisme pendaan, 

hingga pembagian prosentasi pendonor bank di ADB. Pada 19 Desember 1966 di 

Manila, Filipina. Atas perencanaan dari Economic Commission For Asia And Far 

East (ECAFE), Asian Development Bank (ADB) resmi terbentuk dan menjadikan 

Takeshi Watanabe sebagai presiden pertama ADB.7 Pembentukan ADB ditandai 

dengan ditandatanganinya ADB Charter oleh 31 negara yang merupakan anggota 

dari ECAFE dan juga negara – negara berkembang regional maupun non-regional 

                                                           
6 Pete McCawley, Op. Cit, hal. 27 
7 Ibid, hal. 5 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0043135474901389
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0043135474901389
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Asia yang merupakan anggota dari PBB.8 Berdirinya ADB ini diharapkan mampu 

mempercepat pembangunan negara – negara regional Asia yang mengalami 

kehancuran akibat dampak dari Perang Dunia II. 

ADB saat ini memiliki kantor pusat di Manila, Filipina. Selama kurang lebih 

50 tahun semenjak didirikan, ADB berperan sangat penting dalam mendorong 

pembangunan negara – negara di Asia. Negara – negara Asia yang mengalami 

dampak akibat dari Perang Dunia II sebagian besar mampu bangkit dari 

keterpurukan. Sebagai contoh adalah pada saat dunia mengalami krisis harga 

minyak pada tahun 1973, ADB melihat potensi besar pembangunan energi di 

negara – negara berkembang anggota ADB.9 Dengan melihat peluang tersebut, 

ADB memanfaatkan tingginya arus uang yang mengalir ke negara – negara 

penghasil minyak utama dengan menjalin kerja sama dengan negara – negara 

anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Sebagai 

hasilnya ADB berhasil mendapatkan pendanaa mencapai US$16,7 juta dan 

membentuk Asian Development Fund (ADF) untuk membantu pendanaan bagi 

negara – negara anggota ADB yang tergolong sebagai negara berkembang / 

Developing Member Countries (DMCs). Saat ini ADB telah memiliki anggota 67 

yang terdiri dari 48 negara di Asia dan Pasifik serta 19 negara dari luar regional.10 

Sebagai bank pendanaan, ADB mendapatkan rating tripel A (AAA) dari 

World Bank. ADB memberikan beberapa jenis bantuan instrument keuangan publik 

                                                           
8 Asian Development Bank, ADB History, diakses melalui https://www.adb.org/about/history 

(9/5/2017, 18:23 WIB) 
9 Asian Development Bank, 2016, ADB Through The Decades…, Op. Cit., hal. 28 
10 Asian Development Bank, Members, diakses melalui https://www.adb.org/about/members 

(9/5/2017, 18:30 WIB) 

https://www.adb.org/about/history
https://www.adb.org/about/members


27 

 

bagi negara anggotanya antara lain mencakup pinjaman (loan), dana hibah (grant), 

dan bantuan teknis (technical assistance).11 Khusus untuk instumen pinjaman 

diberikan dalam skema Ordinary Capital Resources (OCR) dan ADF. 

Sebagian besar pinjaman dari ADB berupa skema OCR, yakni 

dengan terms mendekati harga pasar yang ditawarkan untuk negara berpendapatan 

menengah. Sementara ADF merupakan skema pinjaman dengan bunga sangat 

rendah disertai hibah guna mengurangi kemiskinan di negara – negara miskin 

anggota ADB 

ADB sebagai bagai bank pendanaan di regional Asia memiliki peran penting 

untuk mengangkat soSial ekonomi pada negara – negara berkembang yang 

tergabung sebagai anggota ADB. ADB memiliki beberapa fungsi untuk mendukung 

tujuan dari ADB antara lain12 :  

- Memberikan pinjaman dan investasi berkeadilan kepada Developing 

Member Countries (DMC). 

- Memberikan bantuan teknis untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek 

dan program pengembangan dan untuk layanan konsultasi 

(pembangunan) 

- Mempromosikan dan memfasilitasi investasi modal publik dan swasta 

untuk pembangunan. 

                                                           
11 Direktorat Jenderal …, Op. Cit.  (10/11/2018, 15:16 WIB) 
12 Jane Garrido, dkk, 2005, Unpacking The ADB : A Guid To Understanding The Asian 

Development Bank, Delhi : Bank Information Center’s South Asia Office, hal. 7 

http://www.djppr.kemenkeu.go.id/
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- Membantu dalam mengkoordinasikan kebijakan pengembangan dan 

rencana-rencananya Developing Member Countries (DMCs). 

Pada dasarnya ADB semenjak awal berdiri hingga saat ini kurang lebih 50 

tahun, Jepang adalah negara yang memimpin ADB secara struktural. Pada saat awal 

ADB dibentuk, ADB menunjuk Takeshi Watanabe sebagai presiden ADB pertama 

dari tahun 1966 – 1972. Pada tahun 1972 – 1976, ADB dipimpin oleh Shiro Inoue. 

Selama masa kepemimpinannya bertepatan pada masa dimana Asia mengalami 

krisis minyak. Untuk merespon krisis minyak tersebut, ADB mendukung 

pengembangan sumber daya energi alam dan proyek bendungan untuk pembangkit 

listrik.13 Pada masa Shiro Inoue juga, ADB berhasil melipat gandakan pinjaman 

kepada negara anggota dari 316 juta Dolar Amerika pada tahun 1972 menjadi 776 

Juta Dolar Amerika. 

Setelah kepemimpinan Shiro Inoue berakhir, Pada tahun 1976 – 1981 ADB 

di pimpin oleh Taroichi Yoshida. Pada maka kepemimpinan Taroichi Yoshida, 

pendanaan ADB berfokus pada pembangunan ekonomi dan pertanian di Asia. 

Taroichi juga membuat kebijakan baru dengan tujuan untuk mengurangi 

kemiskinan di Asia Pasifik. 14 Pada tahun 1981, ADB menunjuk Masao Fujioka 

sebagai presiden ke – 4 ADB. Pada peiode ini, Tiongkok bergabung dalam ADB. 

Fuoka juga berhasil membuat Japan Special Fund (JSF).15 JSF merupakan program 

bantuan teknis yang didanai oleh pemerintah Jepang untuk mendukung program 

                                                           
13 Asian Development Bank, Past ADB Presidents, diakses melalui 

https://www.adb.org/about/management/past-presidents (9/11/2018, 3:40 WIB) 
14 Ibid (9/11/2018, 3:59 WIB) 
15 Ibid (9/11/2018, 4:10 WIB) 

https://www.adb.org/about/management/past-presidents
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bantuan teknis ADB dengan hibah tanpa ikatan dan dikelola oleh ADB. Program 

ini membantu Developing Member Countries (DMCs) untuk merestrukturisasi 

perekonomian mereka sebagai respon terhadap perubahan lingkungan global.16  

Pada period ke lima, ADB dipimpin oleh Kimimasa Turumizu (1989 – 

1993). Kimimasa Turumizu memindahkan kantor pusat ADB yang sebelumnya 

bertempat di Roxas Boulevard Filipina selama 19 tahun, di pindahkan ke 

Mandaluyong Metro Manila Filipina. Pemindahan kantor pusat ADB ini bertujuan 

untuk mensentralisasi kegiatan operasional ADB. Pada Periode ini juga, ADB 

berhasil membukukan pinjaman sebesar 5 miliar Dolar Amerika, dengan nilai 

kumulatif pinjaman sebesar 37,6 juta Dolar Amerika dari 1039 proyek yang telah 

didanai ADB. 17 

Pada periode 1993 – 1999, ADB dipimpin oleh Mitsuo Sato. Mituo Sato 

selama menjalankan ADB berfokus pada peningkatan pengawasan dan reoganisasi 

ADB demi meningkatkan kedekatan ADB terhadap anggota – anggota dari ADB 

itu sendiri. ADB di bawah Sato juga berkomitmen untuk meningkatkan program 

pembangunan sosial. Kemudian pada tahun 1999. ADB mengangkat Tadao Chino 

untuk kurun waktu 1999 – 2005. Pada periode ini, ADB menghadapi tantangan 

yang lebih besar, karena pada tahun 1997 – 1998 Developing Member Countries 

(DMCs) terdampak krisis ekonomi dan membutuhkan bantuan dalam upaya 

pemulihan ekonomi negara DMCs. Untuk mengatasi fenomena tersebut dibawah 

                                                           
16 Asian Development Bank, Japan Special Fund (JSF), diakses melalui 

(https://www.adb.org/site/funds/funds/japan-special-fund) (9/11/ 2018, 4:30 WIB) 
17 Asian Development Bank, Past ADB Presidents, Op. Cit. (9/11/2018, 4:39 WIB) 

https://www.adb.org/site/funds/funds/japan-special-fund
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kepemimpinan Chino, ADB membuat kebijakan – kebijakan strategis diantara lain 

adalah Poverty Reduction Strategy, Private Sector Development, ADB 

reorganization, dan Resident Mission Policy.18 

Saat ini ADB dipimpin oleh Haruhiko Kuroda (2005 – sekarang). Pada 

periode ini, ADB mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana ADB 

berhasil meningkatkan operasi ADB yang sebelumnya pada tahun 2005 hanya 7,4 

milliar Dolar Amerika menjadi 21,57 milliar Dolar Amerika.19 Selain itu Haruhiko 

juga berhasil melakukan reformasi di internal ADB. Namun di sisi lain, saat ini 

ADB menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan pada periode – periode 

sebelumnya. Dimana pada masa kepemimpinannya Tiongkok mengalami 

perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Bahkan Tiongkok berhasil menggeser 

Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia dan ke – 2 di dunia 

setelah Amerika Serikat.20 Tiongkok pada tahun 2015 juga berhasil mendirikan 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang merupakan Multinational 

Development Bank (MDB) dan mirip dengan Asian Development Bank (ADB) yang 

dipimpin oleh Jepang. Dengan kata lain bahwa AIIB saat ini menjadi pesaing utama 

dari ADB yang merupakan sama – sama menjadi bank pendanaan di regional Asia. 

Asian Development Bank (ADB) memiliki struktur organisasi yang jelas. 

Sampai saat ini ADB memiliki 67 negara anggota yang terdiri dari 48 negara Asia 

Pasifik antara lain Afganistan (1966), Armenia (2005), Australia (1966), 

                                                           
18 Ibid (9/11/2018 9:27 WIB) 
19 Ibid (9/11/2018 9:35 WIB) 
20 China Daily, World Bank: Top 10 economies in 2017, diakses melalui 

(http://www.chinadaily.com.cn/a/201807/31/WS5b5f9745a31031a351e910ca_10.html) 

(9/11/2018, 9:43 WIB) 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201807/31/WS5b5f9745a31031a351e910ca_10.html
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Azerbaijan (1999), Banglades (1973), Bhutan (1982), Brunei Darrusalam (2006), 

Fiji (1970), Filipina (1966), Georgia (2007), Hongkong (1969), India (1966), 

Indonesia (1966), Jepang (1966), Kamboja (1966), Kazakhstan (1994), Kepulauan 

Cook (1976), Kepulauan Marshall (1990), Kepulauan Solomon (1973), Kirgizstan 

(1994), Kiribati (1974),  Korea Selatan (1966), Laos (1966), Malaysia (1966), 

Maldewa (1978), Micronesia (1990), Mongolia (1991), Myanmar (1973), Nauru 

(1991), Nepal (1966), Pakistan (1966), Palau (2009), Papua New Guinea (1971), 

Republik Rakyat Tiongkok (1986), Samoa (1966), Selandia Baru (1966), Singapura 

(1966), Sri Lanka (1966), Taiwan (1966), Tajikistan (1998), Thailand (1966), 

Timor-Leste (2002), Tonga (1972), Turkmenistan (2000), Tuvalu (1993), 

Uzbekistan (1995), Vanuatu (1981), Vietnam (1966).21 Sedangkan 19 negara non 

Asia Pasifik antarai lain adalah Amerika Serikat (1966), Austria (1966), Belanda 

(1966), Belgia (1966), Denmark (1966), Finlandia (1966), Inggris (1966), Irlandia 

(2006), Italia (1966), Jerman (1966), Kanada (1966), Luxembourg (2003), 

Norwegia (1966), Portugal (2002), Prancis (1970), Spanyol (1986), Swedia (1966), 

Swiss (1967), Turki (1991) 22 

Setiap negara dalam ADB memiliki perwakilan yang tergabung dalam 

Dewan Gubernur (Board of Governors) dan menunjuk satu gubernur serta satu 

alternative gubernur yang bertugas menggantikan gubernur juga gubernur 

berhalangan hadir dalam suatu pertemuan.  Board of Governors merupakan 

pembuat kebijakan tertinggi dalam ADB.23 Board of Governors juga melukan 

                                                           
21 Asian Development Bank, Members, Op. Cit  (9/11/18, 16.03 WiB) 
22 Ibid (9/11/2018 16:20 WIB) 
23 Jane Garrido, Op. Cit., hal. 7 
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pertemuan formal setiap tahunnya pada saat pertemuan tahunan ADB (ADB Annual 

Meeting). Hal ini tertuang dalam perjanjian di awal pembentukan ADB yang 

disebut dengan “ADB Charter” : 

“Each member shall be represented on the Board of Governors 

and shall appoint one Governor and one alternate. Each governor 

and alternate shall serve at the pleasure of the appointing member. 

No alternate may vote except in the absence of his principal. At its 

annual meeting, the Board shall designate one of the Governors as 

Chairman who shall hold office until the election of the next 

Chairman and the next annual meeting of the Board” (ADB 

Charter, Chapter VI, Article 27(1)” 24 

“The Board of Governors shall hold an annual meeting and such 

other meetings as may be provided for by the Board or called by 

the Board of Director. Meeting of the Board of Governors shall be 

called, by the Board of Directors, whenever requested by five (%) 

member of the Bank” (ADB Charter, Chapter VI, Article 29(1))25 

 Selai itu, dalam struktur organisasi di ADB terdapat Board of Directors. 

Board of Directors terdiri dari 12 orang yang ditunjuk oleh Board of Governors. 12 

orang Board of Directors yang telah ditunjuk merepresentasikan beberapa negara 

dibawahnya. Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok adalah negara yang 

merepresentasikan negara mereka sendiri. Dalam ADB Charter Article 31 

dijelaskan bahwa Board of Director memiliki fungsi sebagai berikut :26 

(i) menyiapkan pekerjaan Board of Governors, 

                                                           
24 Agreement Eshtablishing The Asian Development Bank, diakses melalui 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32120/charter.pdf (9/11/2018,19:46 

WIB) 
25 Ibid (9/11/2018, 19:54 WIB) 
26 Ibid (9/11/2018, 20:00 WIB) 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32120/charter.pdf
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(ii) sesuai dengan petunjuk Board of Governors, mengambil keputusan 

mengenai pinjaman, jaminan, investasi dalam modal ekuitas, pinjaman 

oleh Bank, memberikan bantuan teknis dan operasi lain dari Bank 

(iii) menyerahkan rekening untuk setiap tahun keuangan untuk persetujuan 

Board of Governors di setiap pertemuan tahunan; dan 

(iv) menyetujui anggaran Bank 

           Representasi Board of Directors ADB 

Jepang Jepang 

Amerika Serikat Amerika Sertikat 

Tiongkok Tiongkok 

Australia Australia, Azerbaijan, Kamboja, Georhia, 

Hongkong, Kiribati, Micronesia, Nauru, Palau, 

Kepulauan Solomon, Tuvalu 

Kanada, Norwegia Kanada, Denmark, Finlandia, Irlandia, Belanda, 

Norwegia, Swedia 

Jerman, Inggris Austria, Jerman, Luxembourg, Turki, Inggris 

Indonesia, Selandia 

Baru 

Armenia, Kepulauan Cook, Fiji, Indonesia, 

Kirgiztan, Selandia Baru, Samoa, Tonga 
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Korea Selatan, 

Uzbekistan 

Korea Selatan, Papua New Guinea, Sri Lanka, 

Taiwan, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam 

Pakistan, Filipina Kazakhstan, Maladewa, Kepulauan Marshall, 

Mongolia, Pakistan, Filipina, Timor-Leste 

Belgia, Italy Belgia, Perancis, Italia, Portugal, Spanyol, Swiss 

India, Banglades Afganistan, Banglades. Bhutan, India, Laos, 

Tajikistan, Turkmenistan 

Thailand, Myanmar Brunei Darrussalam, Malaysia, Myanmar, Nepal, 

Singapura, Thailand 

Tabel 2.1. Tabel representasi Board of Directors dalam ADB27 

 Struktur organisasi yang berikutnya dalam ADB adalah management. 

Management yang terdapat dalam ADB terdiri dari Presiden (president) dan Wakil 

Presiden (vice president). Presiden dalam ADB juga memiliki peran sebagai 

pemimpin dari Board of Dorectors. Saat ini ADB dipimpin oleh Takehiko Nakao. 

28 Presiden ADB juga membawahi Wakil Presiden yang terdiri dari 7 (tujuh) sub 

tugas, antara lain Vice Presdent Knowledge Management and Suistainable 

Development, Vice President Operation 1 (Central and West Asia Department, 

South Asia Department), Vice President Operation 2 (East Asia Department, 

Pacific Department, Southeast Asia Department), Vice President Private Sector 

                                                           
27 Asian Development Bank, Board of Directors, diakses melalui 

https://www.adb.org/about/board-directors (9/11/2018, 20:29 WIB) 
28 Asian Development Bank, Management, diakses melalui 

https://www.adb.org/about/management (9/11/2018, 20:33 WIB) 

https://www.adb.org/about/board-directors
https://www.adb.org/about/management
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and Cofinancing Operations, Vice President Finance and Risk Management, Vice 

President Administrationand Coorporate Management, Vice President Asian 

Developmetn Institute.29 

                                                           
29 Asian Development Bank, Functional Organization Chart, diakses melalui 

https://www.adb.org/sites/default/files/page/203876/adb-organization-chart-functional-

20180927.pdf (9/11/2018, 21:07 WIB) 

https://www.adb.org/sites/default/files/page/203876/adb-organization-chart-functional-20180927.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/page/203876/adb-organization-chart-functional-20180927.pdf
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Asian Development Bank (ADB)30

                                                           
30 Ibid (9/11/2018, 22:44 WIB) 
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2.1.2 Jepang dan Asian Development Bank (ADB) 

Sejak Asian Development Bank (ADB) pertama kali didirikan, Jepang 

memiliki peran penting dalam perkembangan ADB hingga saat ini. Peran jepang 

dalam ADB termasuk mengenai inisiasi pembentukan. Terdapat kebijakan luar 

negeri Jepang yang menggunakan ADB sebagai instrumennya. Jepang sebagai 

pendonor utama ADB bersama dengan Amerika Serikat, hingga yang paling terlihat 

adalah sejak pertama kali ADB didirikan, presiden ADB selalu berasal dari Jepang. 

Mulai dari gagasan awal pembentukan ADB. 

Beberapa tahun sebelum ADB di bentuk, pemerintah Jepang sebenarnya 

telah memiliki gagasan pembentukan institusi keuangan di regional Asia.31 Pada 

tahun 1956, pemerintah Jepang melalui kementrian keuangan Hisato Ichimada 

memberikan saran kepada Sekretaris Negara Amerika Serikat John Foster Dules 

bahwa semangat untuk pembangunan di Asia harus didukung dengan pembentukan 

institusi keuangan baru di regional Asia.32 Amerika Serikat yang pada saat itu belum 

tertarik dengan ide yang ditawarkan oleh Jepang tidak serta merta menerima 

tawaran dari Jepang tersebut. Amerika Serikat melalui Sekretaris Negaranya 

menyatakan perlu ada pertimbangan dalam merealisasi gagasan ini. 

Pada tahun 1957, Perdana menteri Jepang Nobusuke Kishi selama 

kunjungannya ke negara – negara Asia mulai “mempromosikan” niatan Jepang 

untuk pembentukan institusi pendanaan di regional Asia. Tidak hanya menyatakan 

                                                           
31 Roberth Wihtol, 1988, The Asian Development Bank and Rural Development : Policy and 

Practice, London : The Macmillan Press, hal. 33 
32 Peter McCawley, Op. Cit, hal. 31 
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siap membentuk institusi tersebut, Nobusuke juga menyatakan bahwa Jepang siap 

menjadi pendonor dalam jangka waktu panjang serta memberikan pinjaman lunak 

pada negara – negara berkembang di Asia.33 Tentunya negara – negara di Asia juga 

akan tertarik dengan ide yang ditawarkan Jepang, mengingat pada saat itu negara – 

negara memang sedang membutuhkan pendanaan dari luar negeri untuk membantu 

memulihkan negara dari dampak Perang Dunia II. Sementara itu latar belakang 

Jepang membentuk institusi kuangan di regional Asia pasifik untuk meningkatkan 

pengaruh Jepang di regional. Jepang melihat bahwa negara – negara berkembang 

di Asia mempunyai peran vital dalam mendukung pertumbuhan serta investasi 

ekonomi Jepang. Mengingat melimpahnya potensi kekayaan alam dan manusia 

yang tentunya dapar dimanfaatkan oleh Jepang. 34 

Upaya Jepang untuk membentuk institusi keungan baru di Asia tentunya 

membutuhkan dukungan negara dari luar regional Asia terutama Eropa dan 

Amerika yang secara ekonomi jauh lebih unggul dari pada negara – negara Asia 

lainnya. Jepang mengajak negara industri lainnya seperti Australia, Kanada, dan 

Amerika Serikat. Namun saat Perdana Menteri Jepang Nobusuke Kishi kembali ke 

Tokyo, mendapatkan respon dari Amerika Serikat melalui Duta Besar Amerika 

Serikat untuk Jepang Douglas MacArthur III bahwa Amrika Serikat belum tertarik 

dengan ide Jepang.35 Bahkan salah satu media di Jepang mengatakan bahwa : 

“… the basic poiny of the Plan is to draw much dollars from the US and let 

them be distribursed in Southeast Asia.”36 

                                                           
33 Ibid, hal. 32 
34 Roberth Wihtol, Op. Cit, hal. 16 
35 Peter McCawley, Op. Cit, hal. 32 
36 Loc. Cit 
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Tidak heran bahwa bahwa media Jepang mengatakan ini. Seperti yang kita 

ketahui sebelumnya bahwa tujuan awal Jepang membentuk insitusi keuangan baru 

di regional Asia Pasifik adalah untuk memperkuat pengaruh jepang di Asia Pasifik. 

Terlebih memang secara ekonomi, human resources, dan natural resources Asia 

Tenggara memiliki potensi yang besar untuk dieksplorasi dibandingkan dengan 

sub-regional Asia lainnya. 

Sementara itu Takeshi Watanabe beserta jurnalis Jepang membentuk sebuah 

kelompok untuk merumuskan ide pembentukan sebuah bank pembangunan di 

Asia.37 Takeshi Watanabe sebelumnya adalah merupakan mantan wakil menteri 

keuangan untuk urusan internasional Jepang pada tahun 1930. Watanabe juga 

ditugaskan menjadi direktur eksekutif Jepang untuk World Bank dan International 

Monetary Fund (IMF) pada tahun 1949.38 Dari sini dapat dilihat bahwa secara tidak 

langsung kepentingan Jepang untuk membentuk sebuah institusi keuangan baru di 

Asia Pasifik mulai terorganisi melalui kelompok yang di pimpin oleh Watanabe 

yang merupakan salah satu orang penting Jepang di World Bank dan IMF serta 

Kementrian Keuangan Jepang sebelumnya. Kelompok yang dipimpin oleh 

Watanabe menggandeng ECAFE yang secara institusi merupakan “bawahan” dari 

PBB terus melalukan pertemuan dengan World Bank dan IMF untuk merumuskan 

pembentukan ADB. 

Jepang sebagai negara pertama yang menginisiasi ADB telah 

memaksimalkan perannya. Pembentukan ADB merupakan salah satu inisiatif 

                                                           
37 Asian Development Bank, 2016, ADB History, Op. Cit, hal.3 - 4 
38 Peter McCawley, Op. Cit, hal. 33 
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utama dalam kebijakan luar negeri “outward looking” dari pemerintahan Eisaku 

Sato.39 Dalam dokumen yang di jelaskan oleh Yasutomo dan Huang, Jepang 

menempatkan posisi yang “tidak terlihat” dalam ECAFE dengan mengajukan draft 

aggrement yang di rumuskan Jepang sebelumnya. Draft ini sangat mirip dengan 

ADB Charter yang nantinya secara resmi di sepakatan sebagai landasan untuk 

membentuk ADB Pada tahun 1966.40 

Setalah ADB secara resmi didirikan pada tahun 1966, Takeshi Watanabe 

menjadi Presiden pertama sekaligus orang Jepang pertama yg menjadi presiden 

ADB. Tak butuh waktu lama lama bagi Watanabe untuk mengembangkan ADB. 

Sekitar 1 tahun ADB di bentuk, pada 23 Januari 1968 ADB menyetujui pinjaman 

pertamanya sebesar 5 Juta Dolar Amerika kepada korporasi keungan industry di 

Thailand.41 Watanabe juga berhasil merumuskan kebijakan serta target ADB dan 

survei regional dilakukan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap 

tentang kondisi sosial dan ekonomi negara-negara anggota berkembang ADB. 

Perlu diperhatikan bahwa jepang melalui Kementrian Keuangan Jepang 

memiliki peran penting dalam perkembangan ADB. Sebagai fakta bahwa sejak 

pertama kali ADB didirikan, presiden ADB selalu berasal dari Jepang hingga Saat 

ini.42 Yang lebih menarik adalah dari sembilan Presiden ADB sejak awal berdiri, 

delapan diantaranya pernah bertugas di dalam Kementrian Keungan Jepang.43 

                                                           
39 Roberth Wihtol, Op. Cit, Hal. 33 
40 Loc. Cit 
41 Asian Development Bank, Past ADB…, Op. Cit (10/11/2012, 21:28 WIB) 
42 Ibid 
43 Chen Qin dan Takehiro Masutomo, Why Japan Dominates Leadership of Asian Development 

Bank, dalam CNBC, diakses melalui https://www.cnbc.com/id/100614728 (12/11/2018, 7:12 

WIB) 

https://www.cnbc.com/id/100614728
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Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Kementrian Keuangan Jepang memang secara 

langsung terlihat “memiliki” peran penting dalam perkembangan ADB terlebih 

dalam penentuan struktur utama dalam ADB “Presiden ADB”. 

Sejak pertama ADB dibentuk, kebijakan Jepang terkait ADB relatif stabil. 

Terlebih Liberal Democratic Party (LDP) dari tahun ke tahun pada kepemimpian 

Jepang mayoritas selalu menjadi kekuatan utama di dinamika politik Jepang. 

Dengan kata lain kebijakan kerjasama antara jepang dengan ADB selalu konstan 

dengan menaruh perhatian utama pada Japan Official Development Assistance 

(ODA) serta peran Jepang yang selalu menjadi “pemeran utama” dalam ADB 

diikuti oleh Amerika Serikat yang mana seiring perkembangannya kepentingan 

dalam ADB terus meningkat. Dua hal tersebut menjadi menjadi alat utama Jepang 

secara tidak langsung aktif memobilisasi dan terlibat dalam operasional ADB. 

Secara institusi Jepang terlibat beberapa kerjasama dalam bentuk bantuan 

luar negeri dengan ADB. Antara lain adalah Japan Fund for Poverty Reduction 

(JFPR). JFPR merupakan institusi bantuan luar negeri Jepang untuk mengurangi 

angka kemiskinan negara – negara di Asia Pasifik yang di atur oleh ADB.44 

Kemudian adalah Japan Trust Fund for Joint Crediting Mechanism (JFJCM). 

JFJCM merupakan pendanaan dari Jepang yang bertujuan untuk memberikan 

insentif keuangan bagi penerapan teknologi rendah karbon tingkat lanjut dalam 

                                                           
44 Asian Development Bank, Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR), diakses melalui Japan 

Fund for Poverty Reduction (JFPR) (12/11/2018, 7:57 WIB) 
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proyek – proyek pemerintah yang didanai oleh pemerontah maupun non-

pemerintah dan diatur oleh ADB.45 

Kemudian adalah Investment Climate Facilitation Fund (ICFF). ICFF 

merupakan pendanaan dari jepang untuk untuk membantu mengatasi tantangan 

mempromosikan investasi dan menanggulangi perubahan iklim melalui efisiensi 

energi dan di atur oleh ADB.46 Asian Clean Energy Fund (ACEF). ACEF 

merupakan dana bantuan Jepang melalui ADB untuk mendukung upaya negara-

negara anggota berkembang untuk mengurangi gas rumah kaca melalui 

pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi efisiensi energi.47 Dan yang terakhir 

adalah ADB Japan Scholarship Program Fund (JSPF). JSPF merupakan dana 

bantuan Jepang melalui ADB untuk memberikan kesempatan bagi warga negara 

yang memenuhi syarat dari negara-negara berkembang anggota ADB (DMCs) 

untuk melakukan studi pasca-sarjana di bidang ekonomi, manajemen, sains dan 

teknologi, dan bidang-bidang terkait pembangunan lainnya di lembaga akademik 

yang berpartisipasi di kawasan Asia dan Pasifik.48 

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Daniel Yew Mao Lim and James 

Raymond Vreeland dengan narasumber seorang mantan direktur ADB 

mengungkapkan bahwa “power” dalam ADB sedikit banyak mendapatkan 

                                                           
45 Asian Development Bank, Japan Fund for the Joint Crediting Mechanism (JFJCM), diakses 

melalui https://www.adb.org/site/funds/funds/japan-fund-for-joint-crediting-mechanism 

(12/11/2018, 8:00 WIB) 
46 Asian Development Bank, Investment Climate Facilitation Fund (ICFF), diakses melalui 

https://www.adb.org/site/funds/funds/investment-climate-facilitation-fund (12/11/2018 8:03 WIB) 
47 Asian Development Bank, Asian Clean Energy Fund (ACEF), diakses melaui 

https://www.adb.org/site/funds/funds/acef (12/11/2018, 8:06 WIB) 
48 Asian Development Bank, Japan Scholarship Program Fund, diakses mealui 

https://www.adb.org/site/funds/funds/japan-scholarship-program-jsp (12/11/2018, 8:15 WIB) 

https://www.adb.org/site/funds/funds/japan-fund-for-joint-crediting-mechanism
https://www.adb.org/site/funds/funds/investment-climate-facilitation-fund
https://www.adb.org/site/funds/funds/acef
https://www.adb.org/site/funds/funds/japan-scholarship-program-jsp
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pengaruh dari pemerintah Jepang melalui presiden ADB yang secara tidak langsung 

adalah kaki tangan pemerintah Jepang. Dalam wawancara tersebut narasumber juga 

menyatakan bahwa semua proyek memerlukan dukungan Jepang; jika tidak, 

mereka bahkan tidak melanjutkan ke dewan direksi untuk mendapat persetujuan. 

Narasumber juga menjelaskan bahwa bahkan ketika Amerika Serikat dan beberapa 

negara lain keberatan untuk menyetujui sebuah proyek, pinjaman proyek masih 

dapat menerima persetujuan jika didukung oleh Jepang.49 

Dalam ADB juga terdapat presentasi negara untuk mendonorkan uangnya 

ke dalam ADB. Jepang dan Amerika Serikat menjadi negara dengan dengan 

shareholding paling tinggi dibandingkan dengan anggota ADB lainnya. Jepang dan 

Amerika Serikat memiliki shareholding yang sama sebesarnya yaitu 15,6%, dikuti 

oleh Tiongkok sebesar 6,4%, India 6,4% dan Australia 5,8%.50 Negara yang 

memiliki shareholding besar mimiliki kekuatan lebih besar dalam memutuskan 

sebuah kebijakan. Dengan kata lain negara yang memiliki shareholding besar 

mendapatkan keuntungan lebih dalam memutuskan sebuah kebijakan. 

  

                                                           
49 Daniel Yew Mao Lim, Op. Cit, hal. 44 
50 Asian Development Bank, Shareholdings, diakses melalui 

https://www.adb.org/site/investors/credit-fundamentals/shareholders (12/11/2018, 9:33 WIB) 

https://www.adb.org/site/investors/credit-fundamentals/shareholders
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2.2 Belt and Road Initiative dan Kemunculan Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) 

2.2.1 Rise of China dan Belt and Road Initiative 

Munculnya Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar 

kedua didunia tidak terlepas dari Revormasi Ekonomi yang dilakukan Oleh Deng 

Xiaoping pada tahun 1978. Keputusan Deng Xioping menggapungkan sistem 

perekonomian komunis dengan kapitalis membuat tembok pembatas antara 

Tiongkok dengan dunia internasional hancur. Perdagangan Tiongkok menjadi lebih 

“bergairah” yang mendorong perekonomian Tiongkok melesat secara signifikan 

Pertengahan  abad ke-20 merupakan abad dimana perekonomian dunia tidak 

hanya dikuasai oleh perekonomian barat. Perekonomian dunia yang selama 

berabad-abad dikuasai oleh Eropa secara perlahan mulai bergeser ke Asia. Hal ini 

ditandai dengan tingginya pertumbuhan perekonomian negara-negara di Asia pada 

tahun 1965-1990.51 Pada masa ini pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia 

jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara Barat. Terdapat Sembilan negara-

negara Asia bagian timur seperti Jepang yang saat itu memiliki pertumbuhan 

perekonomian tertinggi di Asia, empat Macan Asia “Four Tigers” Hongkong, 

Korea Selata, Taiwan, Singapur, serta Tiongkok dan negara New Industrial 

Economy (NIE) seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Negara-negara tersebut 

berperan penting dalam mendorong pesatnya pertumbuhan perekonomian Asia. 

Atau dikenal dengan High-performing Asian Economies (HPEs). 

                                                           
51 Birdsal. dkk, 1993, The East Asian Miracle : Economic Growth and Public Policy, New York : 

Oxford University Pres. Inc, hal.1 
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Sejak tahun 1960-an, negara HPEs memiliki pertumbuhan perekonomian 

mencapai dua kali lipat dibanding dengan negara-negara Asia lainnya. Pada 

pertengahan 1960 hingga 1985, pertumbuhan perekonomian Jepang mencapai 4 

kali lipat dibandingkan sebelumnya, negara Four Tigers mencapai tiga kali lipat 

dan negara NIE lebih dari 3 kali lipat.52 Sehingga periode ini merupakan periode 

sangat penting bagi perekonomian Asia dan dunia. Periode ini juga disebut dengan 

periode East Asian Miracle dimana negara-negara Asia Timur mengalami 

pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. 

Sementara itu walaupun Tiongkok menjadi salah satu negara HPEs, 

kebijakan Great Leap Forward Mao Zedong tidak mampu meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian Tiongkok. Stagnasi pertumbuhan ekonomi yang 

dialami Tiongkok pada periode 1950-1978 menjadi permasalahan tersendiri bagi 

Tiongkok. Disaat negara HPEs lainnya yang terus mengalami peningkatan 

persentase pertumbuhan ekonomi, selama kurang lebih 35 tahun rata-rata 

pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya mencapai 6,7%.53 Bertolak belakang 

dengan Jepang yang terus mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi bahkan 

mencapai 10%. Namun Tiongkok akhirnya mulai berbenah diri ditandai dengan 

dilaksanakan reformasi ekonomi pada tahun 1978. 

                                                           
52 Ibid, hal. 2 
53 Wayne M. Morrison, 2015, China’s Economic Rise : History, Trends, Chalenges, and 

Implication for United States, Washington D.C : Congressional Research Service, hal. 2-3 
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Setelah kematian Mao Zedong dan kepemimpinan Tiongkok diambil alih 

oleh Deng Xiaoping, Tiongkok melakukan revolusi ekonomi pada tahun 1978. Hal 

ini didasari pada keadaan perekonomian yang mengalami stagnasi. Deng Xiaoping 

mengubah system perekonomian Tiongkok yang sebelumnya menggunakan sistem 

ekonomi komunis diubah dengan sistem ekonomi komunis-kapitalis. Dimana pada 

masa Mao Zedong, system ekonomi komunis Tiongkok mengharuskan pemerintah 

mengatur semua kebiatan perekonomian. Sehingga Tiongkok cenderung tertutup 

terhadap segala bentuk aktifitas ekonomi modern. Pada masa Deng Xiaoping, 

Tiongkok lebih terbuka. Dengan sitem ekonomi komunis-kapitalis, Tiongkok 

terbuka dengan segala bentuk ekonomi baik investasi asing maupun perdagangan.54 

Sehingga ini menjadi titik balik pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang terus 

mengalami peningkatan hingga saat ini. 

Memasuki abad ke-21, perlahan Tiongkok membuktikan bahwa Tiongkok 

layak menjadi negara super power dalam bidang ekonomi. Neraca perdaganan yang 

terus meningkat dan positif serta sistem ekonomi yang diterapkan oleh Tiongkok 

menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian Tiongkok yang sangat 

signifikan. Keputusan Tiongkok untuk bergabung ke dalam World Trade 

Organization (WTO) pada 2001 menjadi bukti bahwa Tiongkok melakukan 

keterbukaan ekonomi. Dengan bergabungnya Tiongkok pada WTO secara otomatis 

semakin mendorong perdagangan Tiongkok dengan dunia internasional yang 

berimbas pada meningkatnya perekonomian tiongkok. 

                                                           
54 Ming Wan, 2016, The Political Economy of East Asia, New York : Palgrave Macmillan, hal. 53-

54 
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Selama enam tahun setelah bergabung dalam WTO, Tiongkok mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Pada tahun 2007 rata-rata 

pertumbuhan ekononomi Tiongkok mencapai 11% dengan nilai investasi mencapai 

41,5% dari total GDP Tiongkok.55 Ini merupakan rekor pertumbuhan ekonomi 

dalam sejarah dunia. Hal ini menjadi lebih menarik karena disaat perekonomian 

dunia sedang mengalami krisi global pada 2007, Tiongkok justru mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Enam tahun pasca perekonomian dunia 

mengalami krisis global, Tiongkok menjadi salah satu negara super power dengan 

kekuatan ekonomi terkuat kedua setelah Amerika serikan, dan terbesar di Asia. 

Dengan status baru yang diperoleh Tiongkok, maka setiap kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Tiongkok akan berpengaruh pada dinamika politik maupun 

ekonomi dunia. Kerjasama dalam bidang ekonomi terus dilakukan Tiongkok untuk 

semakin memperkuat perekonomiannya. Kerjasama dengan negara-negara New 

Economic Emerging Power yaitu Brazil, India, Rusia dan Afrika Selatan (BRICS 

tahun 2009) dan ADB semakin meningkatkan perekonomian Tiongkok. 56 

Pada akhir tahun 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan salah 

satu kebijakan luar negeri dan inisiatif Tiongkok paling ambisius, yaitu Silk Road 

Economy Belt dan 21st Century Maritime Silk Road atau yang disebut dengan Belt 

                                                           
55 David Dollar, China’s Rise As Global Power, Journal International Relations and Sustainable 

Development, Summer 2015, No. 4, Belgrade : CIRSD, hal. 162, diakses melalui 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/China-rise-as-regional-and-global-

power.pdf (10/5/2017, 20:02 WIB) 
56 Brazil, Russia, India And China – BRIC, diakses melalui 

http://www.investopedia.com/terms/msci-bric-index.asp (10/5/2017, 21:34 WIB) 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/China-rise-as-regional-and-global-power.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/China-rise-as-regional-and-global-power.pdf
http://www.investopedia.com/terms/msci-bric-index.asp
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and Road Initiative atau One Belt, One Road (OBOR).57 Konsep The Silk Road 

Economic Belt pertama kali di sampaikan oleh Presiden Xi Jinping pada saat 

kunjungannya ke Kazakhstan pada September 2013. Dalam pidatonya di 

Universitas Nazarbayev, Xi Jinping mengusulkan kerjasama antara Tiongkok 

dengan Asia Tengah dalam mewujudkan Silk Road Economc Belt. Pembentukan 

Silk Road Economic Belt ini berfokus pada menyatukan antara Tiongkok, Asia 

Tengah, Rusia dan Eropa (Baltik) dengan cara menghubungkan Tiongkok , Teluk 

Persia, dan Laut Tengah melalui Asia Tengah dan Samudra Hindia. 58 

Setelah dari Asia Tengah, Xi Jinping melanjutkan  perjalanannya ke Asia 

Tenggara. Pada saat di Indonesia, Xi Jinping mengusulkan pembentukan komunitas 

Tiongkok – ASEAN yang erat dan menawarkan petunjuk dalam membangun 21st 

Century Maritime Silk Road dalam rangka mempromosikan kerjasama maritim 

antara Tiongkok dan Indonesia. Dalam pidatonya di hadapan DPR Indonesia, Xi 

Jinping juga mengusulkan pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

guna mendukung pembangunan infrastruktur serta mempromosikan interkoneksi 

dan integrasi ekonomi di regional.59 21st Century Maritime Silk Road dirancang 

untuk menghubungkan mulai dari Laut Tiongkok hingga Eropa melalui Laut Cina 

                                                           
57 Peter Cai,  Understanding China’s Belt and Road Initiative, Lowy Institute, diakses melalui 

https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-belt-and-road-initiative (12/11/2018, 

11:01 WIB) 
58 The State Council The People Republic of China, Chronology of China’s Belt and Road 

Initiative, diakses melalui 

http://english.gov.cn/news/top_news/2015/04/20/content_281475092566326.htm (12/11/2018, 

11:05 WIB) 
59 Ibid (12/11/2018, 11:33 WIB) 

https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-belt-and-road-initiative
http://english.gov.cn/news/top_news/2015/04/20/content_281475092566326.htm
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Selatan dan Samudra Hindia, dan dari Laut Tiongkok melalui Laut Cina Selatan ke 

Pasifik Selatan di sisi lainnya. 60 

“…China will propose the establishment of an Asian infrastructure 

investment bank that would give priority to ASEAN countries’ 

needs. Southeast Asia has since ancient times been an important 

hub along the ancient Maritime Silk Road. China will strengthen 

maritime cooperation with ASEAN countries to make good use of 

the China-ASEAN Maritime Cooperation Fund set up by the 

Chinese government and vigorously develop maritime partnership 

in a joint effort to build the Maritime Silk Road of the 21st century. 

China is ready to expand its practical cooperation with ASEAN 

countries across the board, supplying each other’s needs and 

complementing each other’s strengths, with a view to jointly 

seizing opportunities and meeting challenges for the benefit of 

common development and prosperity…”61 

Salah satu tujuan Tiongkok dalam membentuk Belt and Road Initiative 

adalah untuk mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang mendalam di 

regional. Beijing berharap melalui program pembangunan infrastruktur 

transnasional dapat mendorong perkembangan di wilyah Tiongkok yang 

terbelakang dan wilayah yang belum berkembang. Inisiatif ini akan memiliki fokus 

di domestik Tiongkok yang tinggi. Melalui Belt and Road Initiative ini juga 

Tiongkok ingin menggunakan sebagai platform untuk mengatasi kelebihan 

kapasitas pembagunan di Tiongkok. Atau dengan kata lain memindahkan surplus 

perusahaan Tiongkok ke wilayah lain yang belum berkembang. 62 

                                                           
60 Ibid (12/11/2018, 11:42 WIB) 
61 Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament, 2013, diakses melalui 

http://www.asean-china-center.org/english/2013-10/03/c_133062675.htm (10/5/2017, 22:02 WIB) 
62 Peter Cai, Op. Cit (12/11/2018 11:22 WIB) 

http://www.asean-china-center.org/english/2013-10/03/c_133062675.htm
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Gambar 2.2 Peta Belt and Road Initiative63 

Pertumbuhan regional menjadi aspek penting bagi Tiongkok dalam 

mensukseskan program ini. Secara formal Belt and Road Initiative mencangkup 

lima area kunci kerja sama antara lain mengkoordinasi kebijakan pembangunan, 

mendorong pembangunan jaringan dan infrastruktur, memperkuat hubungan 

investasi dan perdagangan, meningkatkan kerjasama keuangan, dan memperdalam 

pertukaran sosial dan budaya. Namun dalam praktiknya pembangunan infrastruktur 

                                                           
63 Ibid (12/11/2018, 11:59 WIB) 
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seperti jalur kereta api, jalan, pelabuhan, energi, dan jaringan telekomunikasi 

menjadi bagian yang paling mendapatkan perhatian.64  

2.2.2 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

Pada kurang lebih satu dekade terakhir. Tiongkok mendapatkan 

momentumnya menjadi salah satu raksasa ekonomi baru di dunia. Saat ini Tiongkok 

menduduki peringkat kedua negara dengan perekonomian terkuat setelah Amerika 

Serikat.65 Menggeser Jepang yang pada tahun – tahun sebelumnya menjadi raksasa 

ekonomi di Asia dan kedua di dunia. Bahkan World Economy Forum memprediksi 

bahwa pada tahun 2050 Tiongkok berhasil menggeser Amerika Serikat sebagai 

raksasa perekonomian dunia.66 Melihat besarnya kekuatan ekonomi Tiongkok tidak 

heran pada akhir 2013 lalu Tiongkok mulai mengenalakan kebijakan paling 

ambisiusnya di abad ke 21 kepada dunia, yaitu Belt and Road Initiative. 

Inisiatif yang didengungkan oleh Tiongkok ini didasari pada kenyataan 

bahwa setelah mencapai puncak pertumbuhan ekonomi mencapai 11% pada tahun 

2017, Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.67 

Fenomena ini terjadi tidak hanya pada Tiongkok, namun juga seluruh dunia. Pola 

perlambatan pertumbuhan ekonomian dunia terjadi karena manifestasi dari tiga 

masalah utama. Yang pertama adalah kemajuan teknologi yang diukur melalui 

                                                           
64 Geoff Wade, China’s ‘One Belt, One Road’ initiative, Parliament of Australia, diakses melalui 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pu

bs/BriefingBook45p/ChinasRoad (12/11/2018, 17:44 WIB) 
65 Prableen Bajpai, The World’s Top 20 Economy, dalam Investopedia, diakses melalui 

https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/ (15/12/2018, 7:58 WIB)  
66 Will Martin, These Will Be The Most Powerful Economies In The Wolrd By 2050, dalam World 

Economy Forum, diakses melalui (15/12/2018, 8:04 WIB) 
67 David Dollar, The AIIB and The ‘One Belt, One Road’, dalam Brookings, diakses melalui 

https://www.brookings.edu/opinions/the-aiib-and-the-one-belt-one-road/ (15/12/2018, 8:33 WIB) 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook45p/ChinasRoad
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook45p/ChinasRoad
https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/
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Total Factor Procdutivity (TFP) terus melambat. Kedua adalah produk marginal 

terus menurun, dibutuhkan banyak sekali putaran investasi mengatasi hal ini. 

Indikatornya dapat dilihat pada dunia adalah menurunnya angka pruktifitas modal, 

banyaknya apartemen yang kososng, bandara yg tidak digunakan, dan kelebihan 

kapasitan pada sektor manufaktur. Yang ketiga adalah tingkat konsumsi Tiongkok 

dan dunia yang rendah, terutama pada konsumsi ramah tangga yang hanya sepertiga 

dari total PDB.68 

Untuk mengatasi masalah ini Tiongkok merumuskan kebijakan internal 

maupun eksternal. Pada kebijakan eksternal dengan mencanangkan kebijakan yang 

sangat mahal yaitu membentuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

sebagai institusi keuangna baru di Asia, New Development Bank (NDB) atau 

BRICS Bank yang dibangun oleh negara – negara BRICS, dan Belt and Road 

Initiative untuk memperkuat kuat pembangunan infrastruktur di jalur sutra darat 

maupun laut.69 Belt and Road Initiative Tiongkok digadang – gadang menjadi 

senjata Tiongkok untuk dapat mengatasi permasalahan pertumbungan ekonomi 

terutama regional Asia dan dapat terus meningkatkan kekuatan ekonominya. 

Pembentukan AIIB oleh Tiongkok dianggap sangat menarik karena seperti 

yang telah diketahui sebelumnya, jauh sebelum AIIB dibentuk telah terdapat intitusi 

keuangan lain di Asia Pasifik yaitu Asian Development Bank (ADB). Asian 

Infrastructure Investment Bank (AIIB) adalah Multinational Development Bank 

(MDB) di Asia. AIIB sendiri pertama kali didengungkan saat Presiden Tiongkok 

                                                           
68 Ibid (15/12/2018 8:55 WIB) 
69 Ibid (15/12/2018 9:02 WIB) 
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Xi Jinping mengunjungi Indonesia pada Oktober 2013. Dalam pertemuan Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali Xi Jinping mengatakan bahwa : 

“…establishment of an Asian infrastructure investment bank that 

would give priority to ASEAN countries’ needs. Southeast Asia has 

since ancient times been an important hub along the ancient 

Maritime Silk Road…”70 

Pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) bertujuan untuk 

mendanai pembangunan infrastructur mega proyek Belt and Road Initiative di 

regional yang dicanangkan oleh Tiongkok sebelumnya. Pembentukan AIIB juga 

merupakan salah satu perwujudan kerjasama maritim antara Tiongkok-ASEAN 

pada tahun 2010.71 

Setelah satu tahun pasca pernyataan XI Jinping pada Oktober 2013 di 

Indonesia. Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing guna penandatanganan 

MOU pembentukan AIIB. Pertemuan tersebut diadakan pada 24 Oktober 2014. 

Pada pertemuan di Beijing tersebut dihadiri oleh 21 Negara antara lain adalah 

Banglades, Brunei, Kamboja, Tiongkok, India, Kazakhstan, Kuwait, Laos, 

Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Singapura, 

Sri Lanka, Thailand, Uzbekistan, dan Vietnam. Pada pertemuan tersebut disepakati 

bahwa Beijing menjadi kantor pusat dari AIIB.72 

                                                           
70 Speech by Chinese President, Op. Cit (15/12/2018, 9:13WIB) 
71 Indriana Kartini, Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan Implikasinya Bagi Amerika Serikat, 

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6, No. 2, 2015, Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal. 

136, diakses melalui http://jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw/article/viewFile/334/205 

(15/12/2018, 9:22 WIB) 
72 Xinhua, 21 Asian countries sign MOU to set up AIIB, dalam China.org.cn, diakses melalui 

http://www.china.org.cn/world/2014-10/24/content_33864818.htm (15/12/2018, 9:36 WIB)  

http://jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw/article/viewFile/334/205
http://www.china.org.cn/world/2014-10/24/content_33864818.htm
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Pasca penandatanganan MOU pembentukan AIIB, pertemuan – pertemuan 

berikutnya secara formal terus dilakukan. Hingga akhirnya pada pada 31 Maret 

2015 sebanyak 57 negara menandatangini aplikasi menjadi founding member AIIB. 

Secara resmi AIIB berdiri pada Desember 2015 ditandai dengan kesepakatan 

penandatanganan Article of Agreement AIIB. Saat ini AIIB beranggotakan dari 37 

negara dari regional Asia dan 20 Negara non-regional Asia termasuk anggota G-7 

dan sebagian negara Uni Eropa. 

Berdasarkan Article Agreememt of AIIB dituliskan bahwa tujuan dari AIIB 

adalah sebagai berikut :73 

 Membantu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, membuat kekayaan dan 

meningkatkan konektivitas di Asia dengan berinvestasi di bidang 

infrastruktur dan sektor produktif lainnya 

 Mempromosikan kerja sama dan kemitraan regional dalam mengatasi 

tantangan pembangunan dengan bekerja sama erat dengan lembaga 

pembangunan multilateral dan bilateral lainnya 

Semenjak pertama kali AIIB berdiri, negara negara yang bergabung AIIB 

terus bertambah. Saat ini AIIB beranggotakan 87 negara anggota yang terdiri 44 

negara regional Asia, 24 negara non regional, dan 19 negara calon anggota. Struktur 

organisasi dalam AIIB sendiri terdapat 4 struktur utama. Yang pertama adalah 

Board of Governors, Board of Governors terdiri dari satu governor dan satu 

alternatif governor yang di tunjuk oleh masing – masing negara anggota. Kedua 

                                                           
73 Martin A. Weiss, Op. Cit, hal. 1 (15/12/2018 10:02 WIB) 
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adalah Board of Dorectors, dalam AIIB terdapat 12 Board of Directors yang 

masing – masing mewakili beberapa negara. Ketiga adalah Senior Management 

Team, pada bagian ini terdapat satu presiden, lima wakil presiden, satu general 

counsel, dan satu chief risk officer. Keempat adalah International Advisory Panel 

yang terdiri 11 orang anggota. 74 

AIIB VS ADB 

Indikator AIIB ADB 

Tahun Didirikan 2015 1966 

Inisiator Tiongkok Jepang 

Markas Besar 

(Headquarter) 

Beijing, Tiongkok Manilla, Filipina 

Jumlah Anggota 86 Negara 67 Negara 

Dana Pokok 

(Capital 

Subscripstions) 

$100 Milyar $163,5 Milyar 

Pemegang Saham 

Terbesar 

(Shareholder) 

Tiongkok, India, Rusia, 

Jerman, Korea Selatan 

Jepang, Amerika Serikat, 

Tiongkok, India, Australia 

Tugas Utama 

Pembangunan infrastruktur 

dan konektivitas asia 

Pembangunan ekonomi, 

menekan angka kemiskinan, 

memberikan saran kebijakan 

                                                           
74 Asian Infrastructure Investment Bank, Governance, diakses melalui 

https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/index.html#structure (15/12/2018, 10:15 WIB) 

https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/index.html#structure
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Fokus Area75,76 

 Rural Infrastructure 

 Energy and Power 

 Environmental 

Protection 

 Transportation and 

Telecommunications 

 Water Supply and 

Sanitation 

 Urban Development 

and Logistic 

 Energy 

 Information and 

Communications 

Technology 

 Transport 

 Urban Development 

 Agriculture and Food 

Security 

 Climate Change 

 Education 

 Environtment 

 Finance Sector 

 Gender Development 

 Governance and Public 

Management 

 Health 

 Regional Cooperation and 

Integration 

 Social Development and 

Poverty 

                                                           
75 Asian Development Bank, Focus Areas, diakses melalui https://www.adb.org/focus-areas 

(30/12/2018, 18:17 WIB) 
76 Asian Infrastructure Investment Bank, Focus Areas, diakses melalui 

https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/focus-areas/index.html (30/12/2018, 18:20 WIB) 

https://www.adb.org/focus-areas
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/focus-areas/index.html
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 Suistainable Development 

Goals 

Tabel 2.2. Perbandingan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) vs Asian 

Development Bank (ADB)77 

 

                                                           
77 Daniel Bob, Op. Cit, hal. 9 




